تأليف
ً
أ.بـش ــرى شـم ـ ــالن الـ ـب ـح ـ ــر(رئيسا)
أ.سـع ـ ـ ـ ـيـد أح ـم ـ ـ ـ ــد م ـح ـم ـ ـ ـ ــد

أ.يوسف منص ــور الخلي ــفي

أ.رضية عبدالرسول الصراف

أ.مشــاعــل رشـ ــيد الس ــبيعي

أ.أفـ ـ ـ ـ ــراح مـحـ ـ ـ ــمد الشم ـ ـ ـ ــري

أ.ف ـه ـ ـ ـ ــد محم ـ ـ ـ ـ ــد الع ـ ـ ـ ــوام

أ.أح ـم ـ ـ ــد سم ـ ـ ـ ـ ـيـرالج ـم ـ ـ ــال
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املقدمة
لقد شهد الع ــالم في الســنوات القليلة املاضية طفرة كبيـرة في عالم التقنية أذهلت
ً
الكثي ــرين ،وأصـ ــبح لـ ــزاما عل ـ ــى املؤسســات التربويــة و التعليميــة م ــواكبة هـ ــذا التطــور
بما يحقق طموح ـ ــات املجتمـ ــع من توظي ــف اإلمك ــانات التكنولوجية والتقنية إلت ــاحة
الفرصة للمتعلمي ــن من أجـ ــل تعلم أفضل.
و أصب ـ ــح م ــن الض ــروري اكتس ــاب املتعلمي ــن للمعــارف واملهـ ـ ــارات والخ ـب ــرات
ُ
الت ــي تؤهل ــهم الســتخدام األجه ـ ــزة الرقمـ ــية لتصميــم منتج ــات رقميــة تســهم ف ــي ح ـ ــل
املشك ــات فــي حياتهــم اليوميــة لحيــاة أفضــل.
لــذا فــإن وزارة التربيــة تســعى إلــى تطوي ــراملنظومــة التعليميــة وف ــي مقدمتهــا املناهــج
التربويــة بمــا يحقــق أفضــل الســبل للمتعلمي ــن لتطوي ــرذواتهــم.
ويأتــي هــذا الكتــاب " الجــزء الثانــي " مــن عالــم التقنيــة ُليكمــل صــورة مــا عرضنــاه فــي

الج ــزء األول حـ ــول التصميم ثالثي األبعــاد وتوظيفه في التأثيـرات الحركية بم ــا يحقق
التكامل مع املواد الدراســية املختلف ــة.
ويحوي هذا الكتاب ثالث وحدات أســاسية :
الوحــدة األولــى  :املعالجــة الرقمية،وتــدور موضوعاتهــا حــول إضافــة التأثي ــرات الحركــة
ف ــي التصاميــم ثالثيــة األبعــاد.
الوحدة الثانية  :األدوات الرقمية ،وتتناول تبادل املعلومات.
الوحدة الثالثة  :املنتجات الرقمية ،وتعني باملشاريع التي ينتجها املتعلمون.
إنن ــا نأمـ ــل أن يسـه ــم ه ــذا الكتــاب فــي إكسـ ــاب أبناءنــا املتعلمي ــن املع ــارف واملهـ ــارات
ً
ً
والقيــم الت ــي تحقــق لهــم مســتقبال مشــرقا لخدمــة أنفســهم ووطنهــم وأمتهــم.
املؤلفون
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مفاتيح رموز الكتاب

ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ
ﻣـﻌ ـﻠ ــﻮﻣــﺔ��� ـ ــﺪﻑ�ﻟـﺘﻌ ـ ـ ــﺰ�ﺰ�ﻣ ـ ـ ــﺪﺍﺭﻙ�
ﻭ�ﺛﻘﺎﻓﺔ�ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ.
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ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ�ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

Åî



Åî
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الوحــدة األوىل
املعالجة الرقمية
مدخل إلى التأثيـرات الحركية.
التأثيـرالحركي (االستدارة – التحجيم).
التأثيـرالحركي (الخامة َ -ت ُّ
حول األشكال ).
محرر اإلطارات األساسية.
التأثيـرالحركي باستخدام املحاكاة – محاكاة القماش.
محاكاة الدخان.
 7القيود.
 8التصديـر.

ﺃﻭﻻ :ﺇﻧﺘﺎﺝ�ﺗﺼﻤﻴﻢ�ﺛﻼ�ﻲ�ﺍﻷ�ﻌﺎﺩ:
ﺇﺿﺎﻓﺔ��/ﺣﺬﻑ�ﺍﻟ�ﺎﺋﻨﺎﺕ�
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ�ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
�ﻐﻴ���ﺍﳌﻮﺿﻊ
Translate

ﺍﻟﺘ��ﻴﻢ
Scale

ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﺭﺓ
Rotate

ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
Duplicate

ﺍ��ﺎﻣﺔ
Material

ﺗﺤﺮ�ﺮ�ﺍﻟ�ﺎﺋﻨﺎﺕ�
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ����ﺃﺟﺰﺍﺀ�ﺍﻟ�ﺎﺋﻦ

ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ
Loop Cut and Slide

ﺍﻻﻧ�ﺜﺎﻕ
Extrude

ﺍﳌﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻻﺕ
ﺍﻻ�ﻌ�ﺎﺱ
Mirror

ﺍﳌﺼﻔﻮﻓﺔ
Array

ﺍﻟ�ﺴﻴﺞ Texture
ﺍﻹﺿﺎﺀﺓ Lamp
ﺍﻟ�ﺎﻣ��ﺍ Camera
ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ�ﺍﻟﺼﻮﺭ Render

ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺇﺿﺎﻓﺔ�ﺍﻟﺘﺄﺛ��ﺍﺕ�ﺍ��ﺮﻛﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺄﺛ���ﺍ��ﺮ�ﻲ�ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻹﻃﺎﺭ�ﺍﻷﺳﺎ���

ﺍﻟﺘﺄﺛ���ﺍ��ﺮ�ﻲ�ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍ��ﺎ�ﺎﺓ
ﻣﺤﺎ�ﺎﺓ�ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ

ﻣﺤﺎ�ﺎﺓ�ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ

ﺍﻟﺘﺄﺛ���ﺍ��ﺮ�ﻲ
ﺍﻟﺘﺄﺛ���ﺍ��ﺮ�ﻲ
ﺍﻟﺘﺄﺛ���ﺍ��ﺮ�ﻲ
ﺍﻟﺘﺄﺛ���ﺍ��ﺮ�ﻲ
ﺗﺤﻮﻝ�ﺍﻷﺷ�ﺎﻝ
ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﻭﺍﻹﻇهﺎﺭ
ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﺭﺓ
ﺍﳌﻮﺿﻊ
Shape Keys
Visibility
Rotation
Location
ﺍﻟﺘﺄﺛ���ﺍ��ﺮ�ﻲ
ﺍﻟﺘﺄﺛ���ﺍ��ﺮ�ﻲ
ﺍﻟﺘﺄﺛ���ﺍ��ﺮ�ﻲ
ﺧﺼﺎﺋﺺ�ﺍ��ﺎﻣﺔ
ﺍﳌﻮﺿﻊ�ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘ��ﻴﻢ
Material
LocRot
Sscaling

ﻗﺪ�ﻳﺤﻜﻤﻪ�ﻗﻴﻮﺩ Constraints
ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺻﻮﺕ  - Soundﻓﻴﻠﻢ�ﻛ�ﺴﻴﺞ Texture
ﺗﺼﺪﻳﺮ�ﻛﻔﻴﻠﻢ Render

ﻣﺴﺎﺭ�ﺍ��ﺮﻛﺔ

Follow Path

ﺗ�ﺒﻊ�ﺍﻟ�ﺎﺋﻦ

Track To

أصبح بدر متمكنا يف التعامل مع برنامج  ، blenderوقرر أن يواصل تعلمه
مهارات جديدة يف الربنامج ترتبط بإنتاج فيلم كمنتج رقمي.
ترى ما هي الكائنات املتحركة في املشهد امامك ؟

روابط تفيدك

موقع  blenderالرسمي
www.blender.org

لتثبيت نسخة من البرنامج
االصدار2.79

نسخة محمولة من البرنامج
االصدار2.79

استخدم أحد تطبيقات األجهزة الذكية لالطالع على محتوى رمزاالستجابة السريعة . Qr Code

مدخل إىل التأثيـرات الحركية

ً
أوال :التأثيـرالحركي.Animation
ً
ثانيا :التأثيـرالحركي باستخدام اإلطارات األساسية.
ً
ثالثا :خط الزمن .Timeline
ر ً
ابعا :التأثيـرالحركي/املوضع .Location
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ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

ً
شــاهد بــدر فــي أحــد األيــام علــى شاشــة التلفــاز فيديــو توعويــا حــول أســبوع املــرور املوحــد الخليجــي،
والــذي تحــدث عــن أهميــة التقيــد باإلرشــادات والعالمــات املروريــة ،وهنــا فكــر فــي تصميــم منتــج
رقمــي ثالثــي األبعــاد متحــرك ،يوضــح بــه ضــرورة احت ــرام ســائقي املركبــات للقواعــد املروريــة
وتطبيقهــا بهــدف توعيــة زمالئــه.

24

مدخل إلى التأثيرات الحركية

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

تعرفنــا فــي الجــزء األول علــى كيفيــة اســتخدام برنامــج  blenderلتصميــم منتجــات رقميــة ثالثيــة األبعاد،كذلــك يتيــح
البرنامــج العديــد مــن اإلمكانيــات األخــرى ،منهــا إضافــة التأثي ــرات الحركيــة  Animationعلــى هــذه املنتجــات وإضافة
األصــوات واألفــام فيهــا لتبــدومتحركــة وأقــرب إلــى الواقــع فــي صــورة فيلــم وهــذا ماســنتعرف عليــه فــي هــذه الوحدة.

أو ً
ال

التأثيـر الحركي Animation
ضع الرقم املناسب لتـرتيب الصور التالية بتسلسل منطقي للحصول على خطوات هدم الجدار.

من خالل تـرتيبك للصور السابقة حصلت على حركة منطقية متناسقة لتصميم حركة هدم الجدار ،حيث
تمثل كل منها صورة في إطارات متتالية.
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الوحدة األولى :املعالجة الرقمية

عنــد تصفــح الكتــاب كمــا بالصــورة املقابلــة تظهــر لــك الحركــة
متناســقة وبتسلســل منطقــي.
وترتبط انسيابية الحركة بسرعة التصفح ألوراق الكتاب.

الحظ االختالف في الصور التالية:

إذا تم تحريك الشريط السينمائي للصور السابقة يعطينا إيحاء بالحركة.

نستخلص مما سبق أن التأثيرالحركي  Animationهو عرض لصور متتابعة بحركات منطقية أشبه للواقع.
ويتيح برنامج  blenderإضافة أنواع مختلفة من التأثيرات الحركية ،سنتعرف في هذه الوحدة على نوعين منها:
التأثيرالحركي باستخدام اإلطاراألسا�سي.
التأثيرالحركي باستخدام املحاكاة.

26

مدخل إلى التأثيرات الحركية
ثانياً

التأثيـر الحركي باستخدام اإلطارات األساسية

تغييـرخصائص كائن محدد مثل تغييـرموضعه ،استدارته ،حجمه ،خامته وغيـرها خالل فترة زمنية لها بداية
ونهاية محددة.
ويتيح البرنامج مجموعة من التأثيـرات الحركية للكائن املحدد منها:

تغييـرموضع  Locationالكائن املحدد باتجاه أحد املحاور ()X,Y,Z

موضع السيارة عند نهاية التأثيـرالحركي/املوضع

موضع السيارة عند بداية التأثيـرالحركي/املوضع

استدارة  Rotationالكائن املحدد حول أحد املحاور()X,Y,Z

تظهرخارطة دولة الكويت
عند نهاية التأثيـرالحركي/االستدارة

تظهرخارطة قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية
عند بداية التأثيـرالحركي/االستدارة
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الوحدة األولى :املعالجة الرقمية
ج تحجيم  Scaleالكائن املحدد باتجاه أحد املحاور ()X,Y,Z

حجم كرة القدم
عند بداية التأثيـرالحركي/التحجيم
الحـظ
ِ

ثالثاً

حجم كرة القدم
عند نهاية التأثيـرالحركي/التحجيم

لكل تأثيـرحركي نقطة بداية ونقطة نهاية.

خط الزمن Timeline

خــط الزمــن هــو أحــد مناطــق شاشــة برنامــج  ،blenderيحتــوي علــى إطــارات يمكــن مــن خاللهــا التحكــم فــي التأثي ــرات
الحركيــة.

استدع ملف : Car Drive
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حدد السيارة و الحظ خط الزمن.
شغل العرض بالضغط على الزر
ما هو التأثيـرالحركي  Animationالذي تم على السيارة؟
تغييـرموضعها Location

تغييـراستدارتها Rotation

تغييـرحجمها Scaling

من خالل مالحظتك لخط الزمن أثناء تشغيل العرض:
بدأ التأثيـرالحركي Animationللسيارة عند الخط األصفرعند الرقم . .................................
انتهى التأثيـرالحركي  Animationللسيارة عند الخط األصفرعند الرقم . ..............................
هل الخط األخضرثابت أم متحرك ؟. ...........................
يحتــوي خــط الزمــن علــى مجموعــة مــن اإلطــارات  Framesوكل إطــار يحتــوي علــى صــورة مــن مراحــل التأثي ــر الحر ـكـي
 Animationللكائــن املحــدد ،ولــه رقــم يحــدد ترتيبــه أثنــاء العــرض.

و يمكن عرض بعض محتويات خط الزمن كالتالي:

منطقة إطارات العرض
فــي الشــكل التالــي الجــزء املحــدد مــن خــط الزمــن يحتــوي علــى اإلطــارات التــي يتــم عرضهــا أثنــاء التشــغيل ،ولــه إطــاريحــدد
بدايتــه  Startوإطــار يحــدد نهايتــه .End

إطاربداية العرض Start
هو أول إطار يتم عرضه عند تشغيل العرض ،وهو الرقم (  ) 1في الوضع االفترا�ضي ويمكن تغييـره.
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ج

إطارنهاية العرض End

هو آخرإطار يتم عرضه عند تشغيل العرض ،وهو الرقم (  ) 250في الوضع االفتـرا�ضي ويمكن تغييـره.

د

اإلطارالحالي Current Frame

الخط األخضر في منطقة إطارات العرض يعرض التأثيـرالحركي للكائن إن وجد ويتحرك أثناء التشغيل .
يظهررقمه أسفل خط الزمن.
يمكن التنقل بين اإلطارات في خط الزمن:
 من خالل صندوق اإلطارالحالي باألسهم. -باستخدام األسهم

في لوحة املفاتيح.

 -بالضغط بالزر األيسرللفأرة على اإلطاراملطلوب.

ه

اإلطاراألسا�سي Keyframe

اإلطاراألسا�سي  Keyframeهو إطار يظهرباللون األصفرفي خط الزمن ،ويحتوي على التأثيـرالحركي لخاصية
( املوضع ،االستدارة ،التحجيم ،الخامة وغيـرها ) لكائن محدد.

يظهراإلطاراألسا�سي في بداية ونهاية التأثيـرالحركي ،ويتولى البرنامج حساب التغييـر في الخاصية في اإلطارات املمتدة
بينهمــا.

و

أزرارتشغيل العرض

يمكنك تشغيل العرض من خالل أزرارالتشغيل وكل زر له وظيفة معينة.

30

مدخل إلى التأثيرات الحركية

استدع ملف  Car Driveثم شغل العرض و استنتج وظائف األدوات التالية ،ثم ضع رقم
الوظيفة املناسبة أسفل كل أداة.

تشغيل العرض.
االنتقال إلى إطارنهاية العرض.
االنتقال إلى اإلطار األسا�سي الالحق.
االنتقال إلى اإلطار األسا�سي السابق.
تشغيل العرض إلى الخلف.
االنتقال إلى إطاربداية العرض.

 -عند تشغيل العرض تتحول

.

إلى

 يظهـر فـي خـط الزمـن جميـع اإلطـارات األساسـية للكائـن املحـدد فقـط ،و عنـد تشـغيل العـرض يتـم تشـغيلجميـع التأثيــرات الحركيـة لجميـع الكائنـات حسـب تسلسـلها فـي خـط الزمـن.

معدل عرض اإلطارات في الثانية الواحدة fps
تعتمد انسيابية حركة الكائن أثناء تشغيل العرض على عدد اإلطارات التـي يتم عرضها في الثانية الواحدة ،وفي
الوضع اإلفتـراضـي يكون عددها  24إطارفي الثانية الواحدة،وكلما زاد عددها في الثانية الواحدة أصبح التأثيـر
الحركي أكث ــرانســيابية.

31

الوحدة األولى :املعالجة الرقمية
لتغييـرمعدل عرض اإلطارات في الثانية الواحدة ):Frame per second(fps
انتقل إلى لوحة الخصائص واختـربطاقة Render
تظهرقائمة بعدد اإلطارات املتاحة.

في الجزء  Frame Rateاضغط

اختـرعدد اإلطارات املطلوبة أو اضغط خيار Customلكتابة عدد اإلطارات .

استدع ملف  Car Driveثم شغل العرض ،غيـرمعدل عرض اإلطارات في الثانية الواحدة ليصبح
fps 30

 -شغل العرض ،ماذا تالحظ ؟ ....................................................................
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زمن العرض =

رابعاً

عدد اإلطارات اإلجمالية
معدل عرض اإلطارات في الثانية الواحدة fps

=

240
24

=  10ثــوان

التأثيـر الحركي /املوضع Location

هــو تأثي ــر حر ـكـي يســتخدم لتغيي ــر موضــع الكائــن املحــدد مــن موضعــه الحالــي إلــى املــكان املطلــوب خــال فت ــرة زمنيــة
محــددة .
الصــورة التاليــة توضــح لقطــات أثنــاء تشــغيل العــرض وذلــك لتغيي ــر موضــع نقــاط الن ــرد إلــى األوجــه املناســبة لهــا
حســب اللــون.

إضافة اإلطاراألسا�سي
للتعرف على كيفية إضافة اإلطارات األساسية للحصول على التأثيـرالحركي املوضع .Location
استدع ملف  Dice2ثم اتبع الخطوات التالية:
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حدد كائن  Greenثم انتقل إلى اإلطار)(11
في خط الزمن بالضغط عليه بالزر األيسر
ليكون إطار بداية التأثيـرالحركي.
للفأرة

إلضافة إطارأسا�سي لتأثيـراملوضع ضع مؤشرالفأرة في املنصة ثم
 ،والحظ ظهور قائمة اخترمنها .Location
اضغط

الحـظ
ِ

فــي خــط الزمــن ظهــور إطــارأسا�ســي بلــون أصفــرعنــد اإلطــار()11
يمثــل بدايــة التأثي ــر الحر ـكـي.

طريقة أخرى إلضافة إطارأسا�سي للكائن املحدد:
من قائمة . Insert Keyframe  Animation  Object
ظهور الرمز

بجانب اسم الكائن في جزء الهيكل يدل على إضافة إطارأسا�سي له.
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انتقل إلى اإلطار ( )54ليكون إطارنهاية التأثيـر،
ثم غيـرموضع الكائن  Greenباتجاه املحور Y

كرر الخطوة(  ) 2على كائن .Green

اضغط
(حدد الكائن اضغط
حرك الفأرة حتى تصل للمكان املطلوب ثم
اضغط الزر األيسرللفأرة للتثبيت).

الحـظ
ِ

فــي خــط الزمــن :ظهــر إطــار أسا�ســي بلــون أصفــر
عنــد اإلطــار( )54يمثــل نهايــة التأثي ــر الحر ـكـي.

انتقل إلى إطار بداية العرض باستخدام

ثم شغل العرض باستخدام

ماذا تالحظ؟

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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اســتدع ملــف  Dice3وحــرك بقيــة نقــاط الن ــرد إلــى أماكنهــا املناســبة مــع مراعــاة تحديــد مــكان اإلطــار
األسا�ســي املناســب لبدايــة ونهايــة التأثي ــرالحر ـكـي لــكل منهــا.
قبل

بعد

التنفيذ

التنفيذ

حذف اإلطاراألسا�سي
هناك عدة طرق لحذف اإلطارات األساسية منها:
حــدد الكائــن  Grayثــم انتقــل إلــى اإلطــاراألسا�ســي
املطلــوب حذفــه بالضغــط عليــه بالــزر األيســر
للفــأرة

.

ضــع مؤشــر الفــأرة فــي منصــة العمــل ثــم
لتظهــر رســالة
+
اضغــط
تأكيــد الحــذف.

بعــد الضغــط علــى  ، Delete Keyframeمــاذا
تالحــظ فــي خــط الزمــن؟
......................................................................

ابحث عن طريقة أخرى لحذف اإلطاراألسا�سي وسجلها.
.................................................................................................................................
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
السباق

ورقة عمل
 1أ

استدع ملف  Raceمن محرك األقراص  Workpapersثم:
غير عدد اإلطارات في الثانية الواحدة  fpsلتصبح (. )30
ِ
أضف التأثيـرات الحركية الالزمة لحركة السيارة  Car1في املساراألول بشكل مستقيم كالتالي:
عند اإلطار( )1تكون الســيارة في بداية املضمار ،ثم تتحرك في مســارمســتقيم لتصل إلى نهاية املضمار عند
اإلطار(.)120
أضف اإلطارات األساسية الالزمة لتعديل حركة السيارة  Car2لتجاوز الحاجز في املسارالثاني.
 كم إطارأسا�سي أضفت ؟.......................غيـرإطارنهاية العرض  Endليصبح ( )150ثم شغل العرض ،ماذا تالحظ ؟
....................................................................................................................................
احفظ امللف باسم  Race1على محرك األقراص الخاص بك.

قبل التنفيذ

أثناء التنفيذ
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
محطة الوقود

ورقة عمل
 1ب

استدع ملف  Gas Stationمن محرك األقراص  WorkPapersثم خطط على خط الزمن وأضف التأثيـرات الحركية
الالزمــة لتحريــك الســيارة مــن بدايــة الطريــق عنــد اإلطــار( )1فــي مســارمســتقيم لتصــل ملحطــة البنزيــن للتــزود بالوقــود
بيــن اإلطاريــن ( )60و (، )100ثــم تكمــل حركتهــا لتصــل لنهايــة الطريــق عنــد اإلطــار( ،)160ثــم احفــظ امللــف باســم Gas
 Station1علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

بعد التنفيذ

قبل التنفيذ
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
حركة السيارة

ورقة عمل
 1ج

بدأت السيارة حركتها عند اإلطاراألسا�سي ( ،)1تحركت ملدة  3ثوان ،ثم توقفت ملدة ثانية واحدة وبعدها استكملت
حركتها ملدة ثانيتي ــن.
 اذا علمــت أن معــدل عــرض اإلطــارات فــي الثانيــة الواحــدة = fpsا  24احســب ثــم اســتكمل أرقــام اإلطــارات األساســيةالناقصــة ثــم ارســمها علــى خــط الزمــن.

رقم اإلطار

الزمن
بداية التأثيـرالحركي األول
بعد  3ثواني
بعد وقوف السيارة ملدة ثانية واحدة
بعد حركة السيارة ملدة ثانيتين
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ماذا تعلمت؟

م

ّ
عبرعن رأيك

تعلمت

1

مفهوم التأثيـرالحركي.

2

أهمية ومحتويات خط الزمن.

3

التعامل مع شريط تشغيل التأثيـرات الحركية في خط الزمن.

4

أهمية اإلطاراألسا�سي.

5

كيفية إضافة اإلطاراألسا�سي وحذفه.

6

استخدام التأثيـرالحركي  /املوضع  Locationلتغييـرموضع
الكائن املحدد خالل فتـرة زمنية محددة.

الخريطة الذهنية
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التأثيـر الحركي

( االستدارة – التحجيم )
أوال :التأثيـرالحركي  /االستدارة .Rotation
ثانيا :التأثيـرالحركي  /التحجيم .Scaling
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ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

فــي ســنة  1983قــرر عبدالحســين معرفــي رحمــه هللا بنــاء بــوم الغزي ــرالــذي اســتخدمه فــي رحلتــه املشــهورة
ً
من موانئ الهند عبراملحيط الهندي إلى الخليج العربي حتى دولة الكويت مرورا بسلطنة عمان ومملكة
البحرين ويـرسو البوم حاليا في نادي اليخوت في منطقة الشعب.
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التأثيرالحركي ( االستدارة – التحجيم )
ُع ِرف عن أهل الكويت قديما مهارتهم في بناء السفن ،ومن أنواع السفن الكويتية القديمة التي اشتهر
الكويتيــون بصناعتهــا واســتخدمت قديمــا للغــوص البــوم ،الســنبوك ،البتيــل ،الشــوعي والجالبــوت
وغي ــرها.

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

تعرفنــا فيمــا ســبق علــى كيفيــة إضافــة تأثي ــراملوضــع  Locationلتغيي ــرموضــع الكائــن املحــدد وذلــك بإضافــة إطــار
أساس ــي عنــد بدايــة التأثي ــر الحر ـكـي ونهايتــه ،ويتولــى البرنامــج تحديــد موضــع الكائــن فــي اإلطــارات املمتــدة بينهمــا.

من خالل خط سيـررحلة الغزيـرفي الصورة التالية استكمل الجدول باختياراالتجاه املطلوب
ً
ابتداء من النقطة املذكورة:
ليكمل البوم رحلته في مساره
النقطة

اليغيـر
اتجاهه

1
2
3
4

يتجه
لليمين

يتجه
لليسار



الحظنــا مــن النشــاط الســابق أن البــوم سيغي ــر موضعــه واتجاهــه خــال حركتــه مــن النقطــة ( )1إلــى النقطــة ()4
مــرورا بالنقطتي ــن ( )2و (.)3

أو ً
ال

التأثيـر الحركي  /االستدارة Rotation

هو تأثيـرحركي يستخدم لتغييـراتجاه الكائن املحدد خالل فترة زمنية محددة.
وســنتعرف علــى كيفيــة تطبيــق التأثي ــر الحر ـكـي
االســتدارة  Rotationعلــى عجلــة مضخــة الهــواء
بحيث تستديرعكس عقارب الساعة لتعبئة الكرة
بالهــواء كمــا فــي الصوراملقابلــة:
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استدع ملف  Pumpواتبع الخطوات التالية:
حــدد كائــن  Wheelثــم انتقــل إلــى اإلطــار( )1فــي
خــط الزمــن ليكــون إطــار بدايــة التأثي ــرالحر ـكـي.

إلضافــة إطــار أسا�ســي لتأثي ــر االســتدارة،ضع
واختر
مؤشرالفأرة في املنصة ثم اضغط
 Rotationمــن القائمــة .

الحـظ
ِ

ظهــور اإلطــار األسا�ســي لبدايــة التأثي ــر عنــد
اإلطــار( .)1

انتقــل إلــى اإلطــار( )24ليكــون إطــارنهايــة التأثي ــر ثــم طبــق االســتدارة علــى كائــن  Wheelبحيــث يستدي ــر
حول محور  Zعكس عقارب الساعة( :حدد الكائن  اضغط
اضغط  حرك الفأرة
حتــى تصــل لالســتدارة املطلوبــة ثــم اضغــط
الــزر األيســرللفــأرة

).

كرر الخطوة ( )2على كائن .Wheel
الحـظ
ِ

ظهــور اإلطــار األسا�ســي  Keyframeلنهايــة
التأثي ــر الحر ـكـي عنــد اإلطــار(.)24

الحـظ
ِ

 شكل املؤشرأثناء االستدارة. ظهور خط متقطع من مركزالكائن إلى املؤشر.شغل العرض ،ماذا تالحظ؟ ...............................................................................................................
هل تمت تعبئة الكرة بالهواء ( زاد حجمها )؟..........................................................................................
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التأثيرالحركي ( االستدارة – التحجيم )
ثانياً

التأثيـر الحركي/التحجيم Scaling

سنتعرف في هذا الجزء على كيفية إضافة التأثيـرالحركي التحجيم  Scalingلتغييـرحجم الكائن(تكبيـره ،تصغيـره)
خــال فتــرة زمنيــة محــددة .
الســتكمال املثــال الســابق وزيــادة حجــم الكــرة لتعبئتهــا بالهــواء بعــد اســتدارة عجلــة مضخــة الهــواء اتبــع الخطــوات
التاليــة:
حــدد كائــن  Ballثــم انتقــل إلــى اإلطــار ( )24فــي خــط الزمــن
ليكــون إطــار بدايــة التأثي ــر الحر ـكـي.

إلضافــة إطــارأسا�ســي لتأثي ــرالتحجيــم ،ضــع مؤشــرالفــأرة فــي املنصــة ثــم اضغــط
مــن القائمــة .

و اختــر Scaling

الحـظ
ِ

ظهور اإلطاراألسا�سي لبداية التأثيـرالحركي عند اإلطار(.)24

هل تساءلت ملاذا لم يتم بدء التأثيـرمن اإلطار( ) 1؟
.......................................................................................................................................
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الوحدة األولى :املعالجة الرقمية
انتقل إلى اإلطار(  ) 150ليكون إطار نهاية التأثيـرالحركي ،ثم
ّ
غيرحجم كائن  Ballبالتكبيـر:
 حرك الفأرة للحصول على
(حدد الكائن  اضغط
للتثبيت ).
الحجم املناسب ثم اضغط الزر األيسرللفأرة

كرر الخطوة ( )2على كائن Ball
الحـظ ظهور اإلطاراألسا�سي لنهاية التأثيـرالحركي عند اإلطار( .) 150
ِ

شغل العرض ،ماذا تالحظ؟
...........................................................................................................................................................
ما هي مالحظتك على حجم الكرة بين اإلطارين ( )150و ()220؟ .................................................................

استدع ملف  Pump1ثم أضف التأثيـرات الحركية الالزمة لتعبئة الكرة بالهواء بعد استدارة
عجلــة مضخة الهــواء.

بعد التنفيذ

قبل التنفيذ
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التأثيرالحركي ( االستدارة – التحجيم )

معلومة إثرائية

التأثيـر الحركي /املوضع و االستدارة LocRot
تعرفنــا فيمــا ســبق علــى تأثي ــرات تتحكــم بخاصيــة واحــدة فقــط مثــل التحجيــم  ،Scalingاالســتدارة ،Rotation
املوضــع  Locationوقــد نحتــاج فــي بعــض األحيــان للتحكــم فــي خاصيتيــن أوأكثــرللكائــن املحــدد فــي آن واحــد ،منهــا على
ســبيل املثــال التأثي ــرالحر ـكـي املوضــع واالســتدارة  LocRotوالــذي يتيــح للمصمــم تغيي ــرموضــع واســتدارة الكائــن
املحــدد معــا فــي آن واحــد.
يمكننــا توضيــح التأثي ــرالحر ـكـي املوضــع و االســتدارة  LocRotللكائــن مــن خــال تغيي ــرموضــع البــوم و اســتدارته كمــا
فــي الصــورة التاليــة:

و للتعرف على كيفية تغييـرموضع واستدارة البوم بين النقطتين ( )1و ( ،)2استدع ملف  Ship Tripثم اتبع
الخطوات التالية:
حدد الكائن  shipثم انتقل الى االطار()90ليكون إطاربداية التأثيرالحركي
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الوحدة األولى :املعالجة الرقمية
إلضافة إطارأسا�سي لبداية التأثيـرالحركي ضع املؤشر في املنصة ثم اضغط
من القائمة .LocRot

ثم اختـر

الحـظ ظهور اإلطاراألسا�سي لبداية التأثيـرالحركي عند اإلطار( .) 90
ِ

انتقل إلى اإلطار(  ) 110ثم ّ
غيرموضع كائن  Shipواستدارته في اتجاه
الحركة املطلوبة على املسار األحمر:
املوضــع  :حــدد الكائــن  اضغــط
 حــرك الفــأرة حتــى تصــل
للتثبيــت.
للمــكان املطلــوب ثــم اضغــط الــزر األيســرللفــأرة
االستدارة  :حدد الكائن  اضغط
 حرك الفأرة حتى تصل
للتثبيت.
لالستدارة املطلوبة ثم اضغط الزر األيسرللفأرة

إلضافة إطارأسا�سي لنهاية التأثيـرالحركي ضع املؤشرفي املنصة ثم اضغط
.LocRot

واختـرمن القائمة

الحـظ
ِ

ظهور اإلطاراألسا�سي لنهاية التأثيـرالحركي عند اإلطار( .) 110

شغل العرض ،ماذا تالحظ ؟
................................................................................................................................................................

48

التأثيرالحركي ( االستدارة – التحجيم )
اســتدع ملــف  Ship Trip 1الــذي ُيمثــل رحلــة الغزي ــر ثــم اســتكمل خطــوات تغيي ــر موضــع واســتدارة البــوم
للوصــول إلــى نهايــة الرحلــة باســتخدام التأثي ــر الحركي/املوضــع و االســتدارة .LocRot

أثناء التنفيذ

قبل التنفيذ

اســتدع ملــف  Ship Trip 1ثــم اســتكمل خطــوات تغيي ــر موضــع واســتدارة البــوم للوصــول إلــى نهايــة
الرحلــة باســتخدام التأثي ــرالحر ـكـي املوضــع  Locationوالتأثي ــرالحر ـكـي االســتدارة  Rotationثــم ســجل
مالحظاتــك علــى الفــرق بيــن هــذه الطريقــة والطريقــة املســتخدمة فــي النشــاط الســابق.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ليـس بالضـرورة أن يتـم اسـتخدام التأثيــر الحركـي املوضـع واالسـتدارة  LocRotفـي جميـع التأثيــرات الحركيـة
للبوم حتى يصل لوجهته بشكل واقعي ،بل يمكن استخدام التأثيـرالحركي املوضع  Locationوالتأثيـرالحركي
 Rotationحسـب حاجـة التصميـم.
ً
ينظــم النــادي البحــري الريا�ضــي الكويتــي ســنويا رحــات إلحيــاء ذكــرى الغــوص ،وهــي تجســد مــدى
االعتزاز بتـراث الوطن وماضيه ،وإحياء لذكرى اآلباء واألجداد ،وقد لبت رغبة األميـرالراحل الشيخ
جابراألحمد الصباح -رحمه هللا ،-واستكملت برعاية سمو أميـرالبالد الشيخ صباح األحمد الجابر
الصبــاح حفظــه هللا ورعــاه.
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الوحدة األولى :املعالجة الرقمية

الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
الكرة الخضراء

ورقة عمل
 2أ

استدع ملف  Green Ballمن محرك األقراص  Workpapersثم أضف التأثيـرات الحركية الالزمة ملفتاح التشغيل
و الكــرة ومقبــض مضخــة الهــواء ،بحيــث عنــد إدارة مفتــاح التشــغيل لليمي ــن (  ) ONيتحــرك مقبــض مضخــة الهــواء
لألعلــى ثــم لألســفل فتتــم تعبئــة الكــرة بالهــواء ،ثــم احفــظ امللــف باســم  Green Ball 1علــى محــرك األقــراص الخــاص
بــك.

قبل التنفيذ

أثناء التنفيذ
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بعد التنفيذ

التأثيرالحركي ( االستدارة – التحجيم )

الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
معالم الكويت

ورقة عمل
 2ب

اســتدع ملــف  Kuwait Landmarksمــن محــرك األقــراص  Workpapersثــم استخـ ــدم التأثي ــرات الحركيــة املناســبة
إلبــراز معال ــم دول ــة الكويــت ( يمكن ــك تحديدهــا مــن جـ ــزء الهيــكل ) ،ثــم احفــظ امللــف باســم Kuwait Landmarks1
علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

قبل التنفيذ

بعد التنفيذ

أثناء التنفيذ
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الوحدة األولى :املعالجة الرقمية

الت ــاري ــخ :

مصنع إعادة التدوير

ورقة عمل
 2ج

استدع ملف  Recycle Factoryمن محرك األقراص  Workpapersوأضف التأثيرات الحركية الالزمة للكائنات
كما بالصور أثناء التنفيذ ،ثم احفظ امللف باسم  Recycle Factory1على محرك األقراص الخاص بك.

قبل التنفيذ

أثناء التنفيذ
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التأثيرالحركي ( االستدارة – التحجيم )

الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
الطائرة

ورقة عمل
 2د

اســتدع ملــف  Planeمــن محــرك األقــراص  Workpapersثــم أضــف التأثي ــرات الحركيــة الالزمــة للطائــرة لتحلــق فــي
الســماء ثــم تهبــط علــى املــدرج كمــا فــي الصــور أثنــاء التنفيــذ ثــم احفــظ امللــف باســم  Plane1علــى محــرك األقــراص
الخاص بك.

أثناء التنفيذ
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الوحدة األولى :املعالجة الرقمية

ماذا تعلمت؟

م
1
2

ّ
عبرعن رأيك

تعلمت
استخدام التأثيـرالحركي /االستدارة  Rotationالستدارة
الكائن املحدد خالل فتـرة زمنية محددة.
استخدام التأثيـرالحركي /التحجيم  Scalingلتغييـر
حجم الكائن املحدد خالل فتـرة زمنية محددة.

الخريطة الذهنية
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التأثري الحركي
( الخامة  -تحوُّل األشكال )
ً
أوال :التأثيـرالحركي /الخامة Material
ً
ثانيا  :التأثيـرالحركي ُّ
/تحول األشكال Shape Keys

55

ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

ً
شــاهد بــدرإعالنــا عــن دورة تدريبيــة فــي فــن الخــزف والت ــي ســتقام فــي بيــت الخــزف الكويت ــي والــذي تــم
افتتاحه في عام ٢٠١٦م ،وبعد مشاهدة عدة صور فكر في كيفية تصميم جرة خزفية وإضفاء إضاءة
مناســبة عليهــا.
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التأثيرالحركي (الخامة َ -ت ُّ
حول األشكال )

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

تعرفت في الدروس السابقة على كيفية إضافة اإلطارات األساسية لخصائص كائن كاملوضع ،االستدارة  ،الحجم على
اإلطاراملطلوب في خط الزمن مباشرة ،وسنتعرف هنا على كيفية إضافة اإلطارات األساسية على التغييـرفي خصائص
أخــرى للكائن.

أو ً
ال

التأثيـر الحركي /الخامة Material

يمكننا إضافة التأثيـرالحركي لتغيـرلون الخامة أو خصائصها في فترات زمنية محددة ،كما في الصور التالية حيث
يتم تغييـراللون في إطارات معينة بهدف ضبط إضاءة اشارة املرور:

للتعرف على ذلك استدع ملف  Traffic Lightثم اتبع الخطوات التالية:
حدد كائن  Red Lightوانتقل إلى اإلطار(  ) 40ليكون إطاربداية التأثيـرالحركي.
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الوحدة األولى :املعالجة الرقمية
ثم حدد الخامة املطلوب تغييـرخصائصها وهي

من لوحة الخصائص اضغط بطاقة Material
. Material.004

إلضافة إطارأسا�سي للون األحمرالغامق ضع مؤشرالفأرة في جزء  Diffuseعلى مربع اللون ثم
اضغط
الحـظ
ِ

 تغيـرإطارمربع اللون إلى اللون األصفر إضافة إطارأسا�سي عند اإلطار( .) 40) بجانــب اســم خامــة الكائــن فــي
 ظهــور الرمــز(جــزء الهيــكل.

انتقل إلى اإلطار(  ) 42ليكون إطارنهاية التأثيـرالحركي.
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التأثيرالحركي (الخامة َ -ت ُّ
حول األشكال )
في جزء  Diffuseغيـراللون األحمرالغامق إلى اللون األحمرالفاتح ،ماذا تالحظ؟

كرر الخطوة  3والحظ تغيـرإطارمربع اللون إلى اللون األصفروظهور اإلطاراألسا�سي عند اإلطار( .) 42

شغل العرض .ماذا تالحظ؟
.............................................................................................................................................................

 لحـذف اإلطـاراألسا�سـي للخامـة علـى اإلطـارالحالـي اضغـط فـي لوحـة الخصائـص علـى مربـع اللـون بالـزر األيمنللفـأرة و اختــراألمـر  Delete Keyframesمـن القائمـة املختصـرة.
 لحذف التأثيرالحركي (جميع اإلطارات األساسية ) للخامة اضغط في لوحة الخصائص على مربع اللون بالزرو اختـراألمر  Clear Keyframesمن القائمة املختصرة.
األيمن للفأرة
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الوحدة األولى :املعالجة الرقمية
استدع ملف  Pyramid Materialواستكمل إضافة التأثيـرات الحركية الالزمة للحصول على لون الهرم.

قبل التنفيذ

ثانياً

بعد التنفيذ

أثناء التنفيذ

التأثيـر الحركي /تحوّل األشكال Shape Keys

تحول األشكال  Shape keysلتمثيل حركة الكائنات أثناء ّ
يستخدم تأثيـر ُّ
تحولها من شكل آلخر كما بالصور التالية:

وللتعرف على ذلك استدع ملف  Water Tower Shapeثم اتبع الخطوات التالية:
حــدد كائــن  Cylinderومــن لوحــة
.
الخصائص اضغط بطاقة Data

إلضافة  Shape Keyللكائن في جزء Shape keys
والحظ اسمه .Basis
اضغط

ظهور الرمز(

) بجانب اسم الكائن في جزء الهيكل.

:Basis
ُّ
هو مفتاح يمثل الشكل األسا�سي الذي يتم التحول منه
ألشكال أخرى.
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التأثيرالحركي (الخامة َ -ت ُّ
حول األشكال )
إلضافة  Shape Keyآخراضغط
اسمه .Key1

والحظ

:Key1
عبــارة عــن مفتــاح يتــم فيــه رصــد جميــع التحوالت الناتجة
من الشكل  Basisللوصول إلى شكل .Key1

تأكــد مــن تحديــد  Key1ثــم انتقــل إلــى وضــع التعديــل Edit mode
للحصــول علــى الشــكل النهائــي لب ــرج املــاء ،كيــف؟
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

انتقل إلى وضع الكائن  Object Modeثم انتقل إلى اإلطار( )10ليكون إطاربداية التأثيـرالحركي.
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إلضافة إطارأسا�سي عند اإلطار( :) 10
 -في جزء  Shape keysتأكد من تحديد .Key1

 ضــع مؤشــرالفــأرة علــى املــكان الــذي تظهــرعنــده  Valueا=  0.000وهــي القيمــة التــي توضــح نســبة تحـ ّـول شــكلالكائــن مــن  Basisإلــى  Key1حيــث تكــون قيمــة  = Valueصفــر فــي بدايــة التحـ ُّـول وتصبــح (  ) 1فــي نهايــة التحـ ُّـول
( عند الحصول على الشكل النهائي).

 -اضغط

والحظ ظهور اللون األصفرعند  Key1وتغيـرلون  Valueإلى اللون األصفر.

 -والحظ إضافة إطارأسا�سي في خط الزمن عند اإلطار( .) 10
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التأثيرالحركي (الخامة َ -ت ُّ
حول األشكال )

7

انتقل إلى اإلطار(  ) 60ليكون إطار نهاية التأثيـرالحركي.

8

إلضافة إطارأسا�سي عند اإلطار( : ) 60
 في جزء  Shape keysتأكد من تحديد .Key1 ضــع مؤشــر الفــأرة علــى املــكان الــذي تظهــر عنــده قيمــة  Valueا=  1.000وهــي نســبة تحــول الشــكلبالكامــل إلــى الشــكل الجديــد ( بــرج املــاء الــذي تــم الحصــول عليــه فــي وضــع التعديــل  ) Edit Modeوالحــظ
لــون  Key1و  Valueوالكائــن وخــط الزمــن.

شغل العرض ،ماذا تالحظ؟
..............................................................................................................................................................
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الوحدة األولى :املعالجة الرقمية

لحذف  Shape Keyحدده من جزء  Shape Keysواضغط

.

استدع ملف  Pyramid Shapeثم أضف  shape keysللمكعب واجعله يتحول إلى شكل الهرم أثناء
العرض .

قبل التنفيذ

أثناء التنفيذ

بعد التنفيذ

 يمكن إعادة تسمية مفاتيح ُّتحول األشكال  Basis , Key1كأي كائن.
 يمكن إضافة أكثرمن مفتاح ُّتحول األشكال  Shape keyملفتاح الشكل األسا�سي للكائن.
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التأثيرالحركي (الخامة َ -ت ُّ
حول األشكال )

إلض ـ ـ ــافة إطـ ــار أس ـ ــا�سي ألي خ ـ ــاصية م ـ ــن خ ـ ـ ــلال ل ــوحة الخصائص
اضغط عليها بالزر األيمن للفأرة

واختراألمر. Insert keyframe

لحذف اإلطاراألسا�سي على اإلطارالحالي لخاصية الكائن املحدد في
ثم اختـراألمر
لوحة الخصائص اضغط عليها بالزر األيمن للفأرة
.Delete Keyframe
لحذف جم ـ ــيع اإلط ــارات األس ــاسية للكائن املحدد في لوح ــة
الخصائص ،اضغط على الخاصية بالزر األيمن للفأرة
واختراألمر.Clear keyframes

معلومة إثرائية

تعرفت على بعض الطرق إلضافة اإلطاراألسا�سي وهي -:
الطريقة األولى الضغط على

.

الطريقة الثانية من شريط أدوات منصة العمل من القائمة .Insert Keyframe  Animation Object

الطريقة الثالثة في لوحة الخصائص الضغط بالزر األيمن على الخاصية .Insert Keyframe 
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الوحدة األولى :املعالجة الرقمية
معلومة إثرائية

يمكنك إضافة اإلطاراألساسـي باستخدام جزء الهيكل ،وستتعرف في هذا الجزء على كيفية إضافة التأثيـر
الحر ـكـي /اإلخفــاء واإلظهــار للكائــن املحــدد والــذي يمكنــك مــن إخفائــه أو إظهــاره خــال فتــرة زمنيــة محــددة.

التأثيـر الحركي /اإلخفاء واإلظهار
قــد يحتــاج املصمــم فــي بعــض األحيــان إلخفــاء الكائــن فــي إطــارما،وقــد يظهــره الحقــا عنــد إطــارآخــروســنتعرف فــي هــذا
الجــزء علــى إضافــة التأثي ــرالحر ـكـي /اإلخفــاء و اإلظهــار والــذي يمكــن إضافتــه مــن خــال جــزء الهيــكل .
ً
في املثال التالي يختفي الحاجزمعلنا بدء السباق بين السيارات الثالثة.

بعد إخفاء الحاجز

قبل إخفاء الحاجز

وللتعرف على خطوات إضافة تأثيـرحركي إلخفاء الحاجز في بداية السباق استدع امللف Wall Raceثم اتبع الخطوات
التالية:
حدد كائن الحاجز Wallثم انتقل إلى اإلطار( )1ليكون إطاربداية التأثيـرالحركي.
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التأثيرالحركي (الخامة َ -ت ُّ
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إلضافة إطارأسا�سي عند االطار(:)١
ضع مؤشرالفأرة في جزء الهيكل على
القائمــة.

الحـظ
ِ

واضغط عليها بالزر األيمن للفأرة واختـر Insert Keyframeمن

باللون األصفر

في جزء الهيكل يظهر

في خط الزمن ظهور إطارأسا�سي عند اإلطار( .) 1

انتقــل إلــى اإلطــار ( )15ليكــون إطــار نهايــة التأثي ــر
ـف الكائن بالضغط
الحر ـكـي ،ثــم فــي جــزء الهيــكل أخـ ِ
.
بالــزر األيســر للفــأرة
علــى

إلضافــة إطــار أسا�ســي إلخفــاء الحاجــز عنــد
االطــار (  )15ضــع مؤشــر الفــأرة فــي الهيــكل
واضغط عليها بالزر األيمن للفأرة
على
واخت ــر  Insert Keyframeمــن القائمــة.
الحـظ
ِ

الحـظ
ِ

في الهيكل تحول

فــي جــزء الهيــكل تظهــر باللــون األصفــر ،
وظهــور إطــار أسا�ســي عنــد اإلطــار ( .) 15

إلى
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• لتشغيل العرض من اإلطارالحالي اضغط

ماذا تالحظ؟

+

.................................................................................................................................................
• إليقاف العرض اضغط على

+

مرة أخرى.

• هل يمكنك إضافة اإلطاراألسا�سي في الخطوتين  2و  4بطريقة أخرى ،اذكرها؟
.................................................................................................................................................

استدع ملف  Wall Race1ثم أضف التأثيـرالحركي املناسب إلظهارالحاجز بعد االنتهاء
من السباق.

أثناء تشغيل العرض

بعد تشغيل العرض
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التأثيرالحركي (الخامة َ -ت ُّ
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
أبراج الكويت

ورقة عمل
 3أ

اســتدع ملــف  Towerمــن محــرك األقــراص  Workpapersثــم أضــف اإلطــارات األساســية املناســبة باســتخدام
 Shape Keysلتغيي ــرشــكل املخــروط إلــى شــكل أحــد أبــراج الكويــت وبتأثي ــرات األلــوان املناســبة ثــم احفــظ امللــف
باســم  Kuwait Towerعلــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

قبل التنفيذ

أثناء التنفيذ
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بعد التنفيذ

الوحدة األولى :املعالجة الرقمية

الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
الشجرة

ورقة عمل
 3ب

استدع ملف  Treeمن محرك األقراص  Workpapersثم طبق ما يلزم لتظهرالشجرة كأنها تنمو باأللوان املناسبة،
واحفظ امللف باسم  Tree1على محرك األقراص الخاص بك.

قبل التنفيذ

أثناء التنفيذ
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بعد التنفيذ

التأثيرالحركي (الخامة َ -ت ُّ
حول األشكال )

الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
إضاءة أبراج الكويت

ورقة عمل
 3ج

اســتدع ملــف  Kuwait Tower Lightsمــن محــرك األقــراص  Workpapersثــم أضــف اإلطــارات األساســية
لإلضــاءة مــع تغيي ــر مــا يلــزم وأظهــر بقيــة األبــراج باســتخدام التأثي ــر الحر ـكـي املناســب ثــم احفــظ امللــف باســم
 Kuwait Tower Lights1علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

أثناء التنفيذ

تجــول فــي منصــة العمــل حــول التصميــم وشــاهد آثــار اإلضــاءة علــى الب ــرج.
إلتقط صور مناسبة للتصميم واحفظها على محرك األقراص الخاص بك.
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
الحي السكني

ورقة عمل
 3د

اســتدع ملــف  Neighbourمــن محــرك األقــراص  Workpapersوأضــف اإلطــارات األساســية املناســبة لتغيي ــر لــون
خامــة املنــازل إلــى اللــون األحمــر ،ثــم احفــظ امللــف باســم  Neighbour1علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

قبل التنفيذ

أثناء التنفيذ

بعد التنفيذ
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ماذا تعلمت؟

م
1
2
3

ّ
عبرعن رأيك

تعلمت
إمكانية إضافة إطارأسا�سي ألي خاصية للكائن من خالل
لوحة الخصائص.
استخدام التأثيـرالحركي /الخامة  Materialللتحكم في
الخامة املحددة خالل فترة زمنية محددة.
استخدام التأثيـرالحركيُّ /
تحول األشكال Shape keys
لتغييـرشكل الكائن املحدد خالل فترة زمنية محددة.

الخريطة الذهنية
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محرر اإلطارات األساسية
ً
أول :االنتقال إلى محرر اإلطارات األساسية .Dope Sheet
ً
ثانيا :التحكم في ارتفاع محرر اإلطارات األساسية.
ً
ثالثا :التعامل مع اإلطارات األساسية.
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ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

ً
أراد بــدرالســفرمــع والــده ألداء العمــرة ،فقـرأ كتابــا عــن كيفيــة أداء العمــرة ،وأثنــاء القــراءة توقــف عنــد
ً
مرحلة السعي بين الصفا واملروة وتحديدا في منطقة الهرولة ( امل�شي السريع ) وفكربتصميم مشروع
ملادة التـربية اإلسالمية يوضح السعي بين الصفا واملروة من خالل عرض سرعة سيـراملعتمرفي السعي
ً
عاديا (ســير) ومرة مشـ ًـيا سـ ً
مرةرة مشـ ًـيا ًّ
ـريعا (هرولة).
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محرر اإلطارات األساسية

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

ســتتعرف فــي هــذا الجــزء علــى كيفيــة التعامــل مــع اإلطــارات األساســية ( إضافتهــا  -تغيي ــرموضعهــا  -حذفهــا ) ...،مــن
خــال مــا ُيســمى بمحــرر اإلطــارات األساســية.
ً
مناسبا لتوضيح املناطق التي تتم فيها الهرولة أو
استدع ملف  Manasekوشغل العرض ثم اختـرما تـراه
السير بوضع عالمة : 

املنطقة 1

األسهم
م�شي سريع (هرولة)
م�شي عادي (سيـر)
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املنطقة 2

الوحدة األولى :املعالجة الرقمية
محــرر اإلطــارات األساســية  Dope Sheetهــو أحــد مناطــق شاشــة برنامــج  ،blenderلكنــه ال يظهــر فــي الوضــع
االفت ــرا�ضي ،ويمكننــا إظهــاره عنــد الحاجــة.
وهــو يســهل علــى املصمــم التعامــل مــع جميــع اإلطــارات األساســية ( كاإلضافــة ،الحــذف ،تغيي ــراملوضــع ) ... ،للكائنــات
لضبطهــا وفــق اإلخــراج النهائــي املطلــوب حيــث يتيــح رؤيتهــا فــي آن واحــد.

أو ً
ال

االنتقال إىل محرر اإلطارات األساسية Dope Sheet

لالنتقال إلى محرر اإلطارات األساسية  Dope Sheetاستدع ملف  Car Raceثم اتبع الخطوات التالية:
أظهرمحتويات قائمة طرق تحريـرالعرض (  ) Editor Typeبالضغط في شريط أدوات خط الزمن على
الختيارمحرر اإلطارات األساسية اختـر Dope Sheetمن القائمة.

والحظ التبديل من خط الزمن إلى محرر اإلطارات األساسية :Dope sheet
ِ
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محرر اإلطارات األساسية
إلظهارالتأثيـرات الحركية التي تمت على الكائن اضغط على الرمزتوسيع
و لطيها اضغط على الرمزطي

املوجود بجانب اسم الكائن.

.

تظهرمحتويات محرر اإلطارات كما في الصورة التالية:

اختصــار محــرر اإلطــارات األساســية
 Dope Sheet Summaryوتظهرأمامه
جميــع اإلطــارات األساســية فــي العــرض.

يظهــر اإلطــار األسا�ســي املحــدد
باللــون البرتقالــي ،وغي ــراملحــدد
باللــون األبيــض.

عنــد تفعيلهــا تظهــر اإلطــارات
األساســية للكائنــات املخفيــة.

مفعلة

غيـرمفعلة

عنــد تفعيلهــا تظهــر اإلطــارات
األساســية للكائــن املحــدد فقــط.

مفعلة

الحــظ :تغي ــرأيقونــة قائمــة طــرق
تحري ــرالعــرض ( .)Editor type

غيـرمفعلة

ً
 تتغيــر أيقونـة قائمـة طـرق تحريــر العـرض (  ) Editor typeحسـب املنطقـة الظاهـرة التـي تـم اختيارهـا ( مثلاخـط الزمـن

 ،محـرر اإلطـارات األساسـية Dope Sheet

 -للعودة إلى خط الزمن يمكنك اختيار

.)....

من قائمة طرق تحريـرالعرض (.)Editor Type
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استدع ملف  Carsثم أجب عن األسئلة التالية باالستعانة بمحرر اإلطارات األساسية:
عدد الكائنات التي تم تطبيق التأثيـرات الحركية عليها . .............................
التأثيـرات الحركية للكائن  Red Carهي  ............................و . .............................
التأثيـرالحركي للكائن  Blue Carهو . ..........................................
سجل اسم التأثيرالحركي للسيارة الزرقاء  Blue Carثم ارسم اإلطارات األساسية في محرر اإلطارات
األساسية التالي:

ً
يمكنــك عــرض محــرر اإلطــارات األساســية  Dope Sheetبالتزامــن مــع خــط الزمــن بــدال مــن التبديــل بيــن خــط
الزمــن ومحــرر اإلطــارات األساســية وذلــك باتبــاع الخطــوات التاليــة:
واضغط عليه ثم اسحب
املوجود في الزاوية أسفل يساراملنصة تتحول إلى
.1ضع مؤشرالفأرة على
لألعلى ،والحظ ظهور منصة جديدة.
.2حــول املنصــة الجديــدة إلــى محــرر اإلطــارات األساســية  Dope Sheetباســتخدام أيقونــة قائمــة طــرق تحري ــر
.
الع ــرض الحالي ــة
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معلومة إثرائية

ً
يمكنك دمج منطقتين تم تقسيمهما مسبقا باتباع ما يلي:
 .1ضع املؤشرعند الحد الفاصل بين املنطقتين حتى يتحول إلى الشكل
والحظ ظهور القائمة.
 .2اضغط بالزر األيمن للفأرة

.

 .3اختر Join Areaوالحظ ظهور سهم
مظلل يغطي املنطقة التي تتجه بالفأرة نحـوها.

 .4حرك الفأرة نحو املنطقة املطلوب إخفاؤها واضغط بالزر األيسرللفأرة والحظ اختفاءها.

ثانياً

التحكم يف ارتفاع محرر اإلطارات االساسية Dope Sheet

لتعديــل ارتفــاع محــرر اإلطــارات األساســية  Dope Sheetليعــرض اإلطــارات األساســية للكائنــاتِ ،قــف علــى
الحد الفاصل بين شريط أدوات منصة العمل ومحرر اإلطارات األساسية ،والحــظ ّ
تغيـرشكل مؤشرالفأرة إلى
ِ
حتــى تصــل لالرتفــاع املطلــوب ملحــرر
الســهم اســحب لألعلــى مــع الضغــط املســتمربالــزر األيســرللفــأرة
اإلطــارات األساســية وأفلــت الفــأرة  ،والحــظ تغي ــرارتفــاع منصــة العمــل.
قبل تعديل اإلرتفاع
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اثناء تعديل اإلرتفاع

بعد تعديل اإلرتفاع

عنـد تعديـل ارتفـاع محـرر اإلطـارات األساسـية تأكـد مـن وضـع املؤشـر علـى الحـد الفاصـل بيـن شـريط أدوات
املنصـة ومحـرر اإلطـارات األساسـية ،وليـس الحـد الفاصـل بيـن املنصـة وشـريط أدواتهـا حيـث أن السـحب
واإلفلات يـؤدي إلـى إخفـاء شـريط أدوات املنصـة.

ثالثاً

التعامل مع اإلطار األساسي

سبق أن ذكرنا وظيفة محرر اإلطارات األساسية ومنها تغييـرموضع إطارأسا�سي ،وهذا ما سنتعرف عليه في هذا
الجــزء.
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استدع امللف  Car Race1ثم شغل العرض من بدايته :

من خالل العرض :
( نعم  /ال ).
( نعم  /ال ).

 هل تتحرك جميع السيارات في آن واحد؟ -هل تصل جميع السيارات للنهاية في آن واحد؟

من خالل صورة محرر اإلطارات األساسية : Dope Sheet
 بدأت السيارات حركتها عند اإلطار ........................................... -توقفت السيارات عن الحركة عند اإلطار ..................................

تغييـرموضع اإلطاراألسا�سي:
لجعل السيارة الزرقاء تصل إلى نهاية السباق أوال لتكون في املركزاألول ،فإنه سيتم تغييـرموضع اإلطاراألسا�سي
لنهاية التأثيـرالحركي إلى اإلطار(  ،) 100وللحصول على ذلك اتبع الخطوات التالية :
أظهــراإلطــارات األساســية لجميــع الكائنــات التــي تحــوي تأثي ــرات حركيــة بالضغــط علــى
أدوات محــرر اإلطــارات األساســية.

83

فــي شــريط

الوحدة األولى :املعالجة الرقمية
اإلطــاراألساس ــي لنهايــة التأثي ــرالحر ـكـي
عنــد اإلطــار(  ) 200اضغــط بالــزر األيمــن للفــأرة علــى رمــز
.
 Locationللســيارة الزرقــاء  blue Carلتحديــده والحــظ تغي ــرلونــه إلــى

لتغيي ــرموضع اإلطاراألسا�سي اضغط الزر األيمن ثم حرك الفأرة نحو اإلطار ( )100ولتثبيته اضغط
.
بالــزر األيســرللفــأرة

اضغط على

+

،ماذا تالحظ؟

............................................................................................................................................................

84

محرر اإلطارات األساسية

 عنـد تحديـد اإلطـارات األساسـية فـي محـرر اإلطـارات األساسـية فـإن لـون رمـز اإلطـار األسا�سـياللـون البرتقالـي فـي جـزء اختصـار محـرر اإلطـارات األساسـية.
 الضغط بالزر األيمن على الرمز في جزء اختصارمحرر اإلطارات األساسية Dope Sheet Summaryيغيـرلونه إلى اللون البرتقالي ويحدد كافة اإلطارات األساسية أسفله.
ً
 -يمكنك إضافة أو حذف اإلطاراألسا�سي في محرر اإلطارات األساسية كما تعلمت سابقا.

يتغيــر إلـى

اســتدع ملــف  Winnerومــن خــال محــرر اإلطــارات األساســية  Dope Sheetنفــذ مــا يلــي:
غيـرتـرتيب وصول السيارات بحيث تصل السيارة البرتقالية لنقطة النهاية عند اإلطار.150
أضف التأثيـرالحركي الالزم للكائن .Winner
كرر التأثيـرالحركي التحجيم للكائن  Winnerعدة مرات.
احذف اإلطاراألسا�سي الخاص بالتأثيـرالحركي االستدارة من السيارة الحمراء.
معلومة إثرائية

يمكنك التعامل مع اإلطارات األساسية في محرر اإلطارات األساسية  Dope Sheetكأي كائن تعاملت معه
ً
مسبقا باستخدام االختصارات التالية على أن يكون مؤشرالفأرة في محرر اإلطارات األساسية:
املفتاح

الوظيفة
تحديد كافة اإلطارات األساسية  /إلغاء تحديد كافة اإلطارات األساسية املحددة.
تحديد اإلطارات األساسية ضمن اإلطارالظاهرمن مؤشرالفأرة بالسحب واإلفالت (ضمن اإلطاراملحدد).
تحديد اإلطارات األساسية ضمن دائرة مؤشرالفأرة بالضغط بالزر األيسرللفأرة (التحديد الدائري).
تكبيـروتصغيـراملسافة بين اإلطارات األساسية.
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
بناء املنزل

ورقة عمل
 4أ

اســتدع ملــف  House Floorsمــن محــرك األقــراص  WorkPapersثــم أعــد ت ــرتيب اإلطــارات األساســية بالشــكل
الصحيــح لبنــاء املن ــزل ،واحفــظ امللــف باســم  House Floors1علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

قبل التنفيذ

بعد التنفيذ
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
Kuwait Text

ورقة عمل
 4ب

اســتدع ملــف  Kuwait Textمــن محــرك األقــراص  Workpapersوعــدل علــى اإلطــارات األساســية لألحــرف لتظهــر
بشــكل صحيح بالتتابع من اليســارإلى اليمين ،ثم احفظ امللف باســم  Kuwait Text1على محرك األقراص الخاص
بــك.

قبل التنفيذ

بعد التنفيذ
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
حركة املرور

ورقة عمل
 4ج

استدع ملف  Cars Movingوشغل العرض ثم أوجد األخطاء املرورية الناتجة من حركة السيارات وسجلها.
...............................................................
...............................................................
...............................................................
..............................................................
..............................................................
عدل ما يلزم في حركة السيارات بامللف بما يتفق مع قوانين املروروالتي تنص بعضها على ما يلي :
مادة 155

ً
ال يجــوز ملركبــات النقــل للــركاب ( الباصــات ) ومركبــات النقــل ( الشــاحنات ) أن تتخطــى بعضهــا بعضــا داخــل
ً
املــدن ،كمــا ال يجــوز لهــا تخطــى بعضهــا بعضــا خــارج املــدن إال إذا كان ذلــك ال يــؤدي إلــى عرقلــة للمــروربالطريــق.

مادة 158

يجــب علــى كل قائــد مركبــة أن يقلــل مــن ســرعة مركبتــه عنــد اجتيــازه املناطــق املأهولــة أو إذا كانــت الرؤيــة غي ــر
واضحة أو عند الدخول في املنعطفات أو املنحنيات أو املنحدرات أو التقاطعات أو عند أماكن عبور املشاة أو
أمــام املــدارس أو عنــد مالقــاة حيوانــات أو تخطيهــا.

مادة 162

يجــب علــى قائــد املركبــة القــادم مــن طريــق خــاص ويتأهــب للدخــول فــي طريــق عــام أو مــن طريــق غي ــرمرصــوف
للدخول في طريق ّ
معبد أن يقف حتى يسمح بمروراملركبات القادمة على هذا الطريق وال يشرع في الدخول إال
بعــد التأكــد مــن خلــو الطريــق وعــدم تعريــض املــرورألي خطــر.

حياتك أمانة  ...دعوة للسالمة املرورية
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ماذا تعلمت؟

م

ّ
عبرعن رأيك

تعلمت

1

أهمية محرر اإلطارات األساسية .Dope sheet

2

التحكم بارتفاع محرر اإلطارات األساسية .Dope sheet

3

استخدام محرر اإلطارات األساسية Dope sheet
للتعامل مع اإلطارات األساسية للتأثيـرات الحركية.

الخريطة الذهنية
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التأثري الحركي باستخدام املحاكاة
محاكاة القماش
ّ ُ
أول :املحاكاة .Simulation
ً
ثانيا :محاكاة القماش .Cloth Simulation
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ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

رافــق بــدرأســرته فــي رحلــة إلــى الب ــرلقضــاء عطلــة اليــوم الوطنــي ويــوم التحري ــر ،وقــد كانــت األجــواء
جميلة أثناء الجلوس حول موقد النار ،ونسمات الرياح تهب مؤثرة على األعالم وأطراف الخيام.
اتباع التدابيـرالوقائية في الرحالت إلى البرسالمة ملرتاديه.
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ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

بعد أن تعرفت في الدروس السابقة على كيفية إضافة التأثيـرات الحركية باستخدام اإلطارات األساسية ،ستتعرف
ُ
في هذا الجزء على نوع آخرمن التأثيـرات الحركية باستخدام املحاكاة.
ولكن ما املقصود باملحاكاة ؟ وملاذا نستخدمها ؟ وما هي مجاالتها في حياتنا؟ وما أنواعها في برنامج blender؟

أو ً
ال

املُـحاكاة Simulation

ُ
املحاكاة هي عملية تمثيل الظواهرالحقيقية ( طبيعية أو من صنع اإلنسان ) بإضافة التأثيـرات الجاهزة
باستخدام البرامج الحاسوبية.

ُ
ملاذا نستخدم املـحاكاة ؟
ُ
للمحاكاة عدة فوائد منها:

اإلملام بجميع النتائج املتوقع
الحصول عليها كما في الواقع.

توفيـرالوقت والجهد واملال.

الخطرة.
تمثيل التجارب ِ

باالستعانة بمصادرالتعلم ال ُـمتاحة اكتب بعض الفوائد األخرى للمحاكاة في حياتنا.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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ُ
ما هي مجاالت املـحاكاة؟
ُ
تستخدم املحاكاة في عدة مجاالت منها:

قيادة الطائرات

الظواهرالطبيعية

علم الفضاء

اكتب بعض املجاالت األخرى للمحاكاة في حياتنا.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

أنواع املحاكاة في برنامج :blender
ً
أنواعا متعددة من التأثيـرات الحركية باستخدام املحاكاة منها:
يتيح برنامج blender

محاكاة القماش
Cloth

محاكاة ّ
الدخان
Smoke

محاكاة السوائل
Fluid
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محاكاة ال ُـم ّ
جسمات
Rigid Body

التأثيرالحركي باستخدام املحاكاة – محاكاة القماش
ثانياً

محاكاة القماش

ُ
تـعد محاكاة القماش أحد أنواع املحاكاة التي يتيحها برنامج  ،blenderحيث يمكن تطبيقها على الكائنات Mesh
لتمثيل حركة القماش كما بالصور التالية:

تعنــي محــاكاة القمــاش إمكانيــة تحويــل النســيج  Textureمــن صــورة إلــى شــكل ومواصفــات القمــاش ســواء كان قطــن،
حري ــر ،جلــد ،وغي ــرها مــن أنــواع القمــاش ،باإلضافــة إلــى كتلــة ونعومــة القمــاش وغي ــرها مــن املواصفــات.
مفرش الطاولة:
لتطبيق محاكاة القماش على مفرش الطاولة ليظهركما بالصور التالية:

في بداية العرض

أثناء تشغيل العرض

في نهاية العرض

املرحلة األولى :محاكاة القماش Cloth
للحصول على مفرش بخصائص تحاكي القماش املطلوب يتم تطبيق محاكاة القماش عليه مع التحكم بخصائصه
من خالل لوحة الخصائص.
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املرحلة الثانية :تقسيم الكائن Subdivide
يتــم فيهــا تقســيم أوجــه الكائــن فــي وضــع التعديــل  Edit Modeلتصبــح حركتــه إنســيابية بحيــث إذا تــم تطبيــق محــاكاة
القمــاش عليــه تظهــرحركتــه أقــرب للواقــع.
وللتعرف على ذلك استدع ملف  Table Coverثم نفذ الخطوات التالية:

املرحلة األولى

محاكاة القماش Cloth

حـدد كائن .Cover

ُ
ِلظهــار أنــواع املحــاكاة اخت ــر مــن لوحــة
 ،والحظ
الخصائص بطاقة Physics
ظهــور أزرار بأنــواع املحــاكاة املتاحــة.
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الختيار ُمحاكاة القماش اضغط على زر
.
الشكل

والحظ ُّ
تحوله إلى

الحظ ظهور:
بجانــب اســم كائــن
أ .رمــز
املفــرش  Coverفــي جــزء الهيــكل.
ب .الخيــارات املتاحــة لتغيي ــر
خصائــص القمــاش فــي لوحــة
الخصا ئــص.

شغل العرض ،ماذا تالحظ؟----------------------------------------------------------------------------------------
لجعل املفرش يصطدم بالطاولة دون أن يسقط سنحتاج إلى تطبيق محاكاة االصطدام  Collisionنفذ الخطوات التالية:
حـدد كائن . Table

ُ
ِلظهــار أنــواع املحــاكاة اخت ــر مــن لوحــة الخصائــص
 ،والحــظ ظهــور أزرار بأنــواع
بطاقــة Physics
املحــاكاة املتاحــة.

لتطبيق محاكاة االصطدام اضغط على زر

.

شغل العرض ،ماذا تالحظ؟......................................................................................................................
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 لحذف محاكاة القماش  Clothأو محاكاة التصادم  Collisionلكائن محدد اضغط على زر الحظ ظهور اللون األزرق في خط الزمن مما يدل على تطبيق املحاكاة على الكائن املحدد.املرحلة الثانية تقسيم الكائن Subdivide

لتقسيم كائن املفرش نفذ الخطوات التالية:
للبــدء فــي تقســيم كائــن املفــرش  Coverحــدده وانتقــل إلــى
ّ
وضــع التعديــل  Edit Modeثــم تأكــد مــن تحديــد وجــه
الكائــن .Cover

لتقسيم كائن املفرش اضغط:
من قائمة   Meshاألمر  Edgesاألمر.Subdivide
الحـظ الكائن Cover
ِ

طريقة أخرى للتقسيم:
رف األدوات  بطاقة   Toolsجزء Subdivide  Add  Mesh Tools
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لزيادة عدد أوجه الكائن Cover
في رف األدوات  جزء Number of Cuts = 10  Subdivide

استدع ملف  Table Coverوطبق املحاكاة املناسبة
علــى كائنــي املفــرش والطاولــة للحصــول علــى حركــة
املفــرش نحــو الطاولــة كمــا بالصــورة بعــد التنفيــذ.

الصورة بعد التنفيذ
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علم الكويت:
فــي املثــال التالــي ســيتم تطبيــق محــاكاة القمــاش علــى علــم دولــة الكويــت وتثبيــت أجــزاء منــه حســب التصميــم ومــن ثــم
إضافــة كائــن الريــح  Windليؤثــرعلــى حركــة األجــزاء األخــرى.
مراحل الحصول على تصميم لعلم يـرفرف بشكل مما ِثل للواقع كما بالصور التالية مع مراعاة أماكن التثبيت:

فإنه يمرباملراحل التالية:

املرحلة األولى

تقسيم الكائن وإنشاء مجموعة نقطية

تنقسم هذه املرحلة إلى:
تقسيم الكائن:
يتم تقسيم أوجه الكائن في وضع التعديل  Edit Modeلتصبح حركته إنسيابية بحيث إذا تم تطبيق محاكاة القماش
عليــه فيمــا بعــد تظهــرحركتــه أقــرب إلــى الواقــع ،مــع مالحظــة أنــه كلمــا زادت عــدد نقــاط التقســيم زادت واقعيــة حركــة
القماش ولكن يت ــرتب عليها زيادة مدة احتســاب املحاكاة.
إنشاء مجموعة نقطية:
ً
الحقا عند تطبيق محاكاة القماش
يتم تحديد النقاط في وضع التعديل  Edit Modeوإنشاء مجموعة لها لتثبيتها ِ
على الكائن بحيث ال تتأثربحركته ،وهي مرحلة اختيارية يتم تطبيقها حسب فكرة التصميم.
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املرحلة الثانية

محاكاة القماش Cloth

للحصول على علم بخصائص شبه واقعية مماثلة لخصائص القماش املطلوب يتم تطبيق محاكاة القماش على
العلم من خالل التحكم بخصائصه ،منها اختيارنوع القماش وتثبيت املجموعة النقطية التي تم إنشاءها بهدف
تثبيت العلم من خاللها.
حدد مكان تثبيت العلم ( القماش ) في كل صورة من الصور التالية:

املرحلة الثالثة

كائن الريح

للتأثي ــرعلــى العلــم بحيــث ي ــرفرف بصــورة مســتمرة مماثلــة للواقــع يتــم إضافــة كائــن الريــح  Windوتحري ــره ليؤثــرعلــى
العلــم ،وهــي مرحلــة اختياريــة يتــم مــن خاللهــا توظيــف كائــن الريــح حســب فكــرة التصميــم.
برأيك أي الصورتين التاليتين ّ
توضح وجود كائن ريح متجه نحوالعلم؟ اختـرالصورة املناسبة.
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ُ
أي أنه للحصول على تصميم علم يـرفرف بصورة مستمرة وبتأثيـرات تحاكي الواقع فإنه يمرباملراحل التالية:
ﺗﻘﺴﻴﻢ�ﺍﻟ�ﺎﺋﻦ�ﻭﺇ�ﺸﺎﺀ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ�ﻧﻘﻄﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ�ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ
ﻣﺤﺎ�ﺎﺓ�ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ

ﺗﻄﺒﻴﻖ�ﻣﺤﺎ�ﺎﺓ
ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ

ﺇﺿﺎﻓﺔ��ﺎﺋﻦ�ﺍﻟﺮ�ﺢ

استدع ملف  Kuwait Flag Simulationوالحظ أنه تم تطبيق محاكاة القماش  Clothعلى العلم وتقسيمه إلى
 10أوجه ،وسنحتاج في الخطوات التالية إلى إنشاء مجموعة نقطية لتثبيت العلم من خاللها ،ومن ثم إضافة
ً
َ
مرفرفـا بشكل مستمر.
فيظهر
م
العل
كائن الريح بحيث يؤثرعلى حركة
ِ

إنشاء مجموعة نقطية
ّ
ً
وإلنشاء مجموعة نقطية لكائن العلم ،تأكـد أوال من تحديد العلم وانتقل إلى وضع التعديل  Edit Modeثم اتبع
الخـطوات التالية:
وح ـ ّـدد
فــي شــريط أدوات منصــة العمــل اخت ــرأداة تحديــد النقــاط
النقــاط املطلــوب تثبيتهــا مــن جهــة اليســار ،ثــم اخت ــر مــن لوحــة

الخصائــص بطاقــة Data

والحــظ ظهــور خصائصهــا.
ِ

الحـظ
ِ

تــم تغيي ــرموضــع كائــن ســارية العلــم وذلــك لتســهيل عمليــة تحديــد النقــاط
املطلوب إنشاء مجموعة نقطية لها ،ويمكن إعادته إلى مكانه بعد االنتهاء
مــن ذلــك.
ِلنشاء املجموعة النقطية:

أ .اضغط من جزء  Vertex Groupsعلى زر إضافة مجموعة
والحــظ ظهــور مجموعــة باســم  Groupفــي الئحــة
جديــدة
ِ
املجموعــات.
ب .اضغط على زر .Assign
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التحكم يف خصائص محاكاة القماش
يمكنك التحكم في خصائص محاكاة القماش من خالل لوحة الخصائص كالتالي:

جزء Cloth
لتثبيــت املجموعــة النقطيــة
الت ــي يتــم إنشــاؤها ـكـي ال تتأثــر
بمحــاكاة القمــاش بحيــث يتــم
ً
تعليــق طــرف العلــم وجعلــه ثابتا
أثنــاء تشــغيل العــرض.

الختيــار نــوع القمــاش للكائــن
املـطـ ـل ـ ــوب تطبيـ ـ ــق مـ ـح ــاكـ ــاة
القمــاش عليــه :قطــن ،قمــاش
متي ــن ،جل ــد ،مط ـ ــاط ،حـ ـري ــر.

الختيــار املجموعــة النقطيــة
 Vertex Groupاملطلــوب
تثبيتهــا .

جزء Cloth Cache
اإلطــار الــذي تبــدأ عنــده
محــاكاة القمــاش .Cloth

اإلطارالذي تتوقف عنده محاكاة
القماش .Cloth
منع تداخل أجزاء الكائن الذي تم
تطبيق محاكاة القماش عليه .
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كائن الريح
ّ
إلضافة كائن الريح  Windوالتحكم في خصائصه ،ات ِـبع الخطوات التالية:
إلضافــة الكائــن  Windواملســؤول عــن حركــة كائــن
َ
ُ
ـتمر:
ـرفرف بشــكل مسـ ِ
العلــم بحيــث ي ـ ِ
أّ .
حدد املكان املطلوب إضافة الكائن  Windفيه.
ب .اخترمن لوحة الخصائص بطاقة Physics

.

ّ
للتحكم في اتجاه وقوة الكائن :Wind
أّ .
غيـراستدارته حول املحور  Yبحيث يتجه
نحو كائن العلم:
ثم
(ح ّـدد الكائن واضغط
وحرك الفأرة الستدارة الكائن حول املحور
 Yواضغط بالزر األيسرللفأرة
الحصول على االستدارة املطلوبة)

بعد

ب .اضغط بطاقة  Physicsثم من جـ ـ ــزء
 Force Fieldمن لوحة الخصائص ّ
غيـرالقـوة
 Strengthإلى  ،1000والحظ حلقات الكائن .Wind
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 لحذف محاكاة القماش  Clothأو التصادم  Collisionلكائن محدد اضغط على زر -يظهراللون األزرق في خط الزمن مما يدل على تطبيق املحاكاة على الكائن املحدد.

.

اســتدع امللــف  Kuwait Fereejثــم ّ
طب ــق محــاكاة القمــاش علــى علــم الكويــت القديــم مــع إضافــة كائــن
ّ ِ
الريــح وتغيي ــرمــا يلــزم لجعلــه ي ــرفرف كمــا بالصــورة بعــد التنفيــذ.

قبل التنفيذ

بعد التنفيذ

املحافظة على التـراث الكويتي األصيل تـرسيخ للوطنية واالعتزازبالوطن وتاريخه.
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
الق ـ ــارب الشراعي

ورقة عمل
 5أ

اســتدع امللــف  Ship Cloth Simمــن محــرك األقــراص  Workpapersثــم طبــق محــاكاة القمــاش علــى شــراع القــارب
مــع تغييــرمــا يلــزم ليظهــرمتأثـ ًـرا بكائــن الريــح أثنــاء حركــة القــارب واحفــظ امللــف باســم  Ship Cloth Sim1علــى محــرك
األقــراص الخــاص بــك.

أثناء التنفيذ
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
األمم املتحدة

ورقة عمل
 5ب

اســتدع امللــف  UN Flagsمــن محــرك األقــراص  Workpapersثــم ّ
طب ــق ُمحــاكاة القمــاش علــى علــم الكويــت و أضــف
ِ
ّ
كائن الريح مع تغييـرما يلزم لجعله يـرفرف مع بقية األعالم ،ثم احفظ امللف باسم  UN Flags1على محرك األقراص
الخــاص بــك.

بعد التنفيذ

قبل التنفيذ

ً ً
تلعــب منظمــة األمــم املتحــدة للت ــربية والعلــوم والثقافــة (اليونســكو  )UNISCOدورا هامــا فــي مجــال
التعليــم علــى املســتوى العاملــي مــن خــال اعتمادهــا الهــدف التالــي املتمثــل فــي تأمي ــن توفي ــرالتعليــم
املنصــف والجيــد والتعلــم مــدى الحيــاة للجميــع بحلــول عــام ٢٠٣٠م كهــدف شــامل.
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
علم UNESCO

ورقة عمل
 5ج

ـتدع امللــف  UNESCOمــن محــرك األقــراص  Workpapersثــم طبــق ُمحــاكاة القمــاش علــى أعــام منظمــة األمــم
اسـ ِ
ّ
النقطي ــة املناســبة وتغيي ــرموضع كائنات ّ
الريح لجعلها ت ــرفرف ،ثم احفظ امللف باســم
املتحدة مع اختياراملجموعة
 UNESCO1علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.
يمكنك االستـرشاد بالصورة املقابلة
لتحديد نقاط تثبيت العلم

قبل التنفيذ

بعد التنفيذ
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ماذا تعلمت؟

م

ّ
عبرعن رأيك

تعلمت

1

مفهوم املحاكاة .Simulation

2

بعض فوائد ومجاالت املحاكاة في حياتنا.

3

بعض أنواع املحاكاة في برنامج .blender

4

تقسيم الكائن إلى عدة أوجه لجعل محاكاة القماش أكثرانسيابية.

5

تطبيق محاكاة القماش  Cloth Simulationعلى الكائنات .Mesh

6
7

إضافة مجموعة نقطية  Vertex Groupلكائن لتثبيته من خاللها عند تطبيق
محاكاة القماش.
إضافة كائن  Windللحصول على تأثيـرمشابه لتأثيـرالريح كما في الواقع عند
الحاجة لذلك.

الخريطة الذهنية
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110

محاكاة الدخان
ُمحاكاة الـدخان Smoke

111

ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

احتفلــت الكويــت فــي الســادس مــن نوفمبــر 1991م بإطفــاء البئ ــر برقــان  118وهــي آخــر بئ ــر ضمــن
نحــو  732بئ ــر نفطيــة أشــعلتها القــوات العراقيــة قبــل انســحابها مــن الكويــت أواخــر فبراي ــر 1991م.
وقــد ســاهم فريــق اإلطفــاء الكويتــي فــي التصـ ّـدي لهــذه الكارثــة البيئيــة بعزيمــة ال تنكســر ،وبــروح
التحــدي واإلصــرار والفريــق الواحــد ،حتــى تحقــق هــذا اإلنجــاز حيــث احتــل املرتبــة الثالثــة فــي عــدد
اآلبــار التــي أطفأهــا بي ــن الفــرق العامليــة الت ــي شــاركت بهــذه املهمــة.
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شــهدت فت ــرة الغــزو العراقــي للكويــت  1990/8/2إلــى
 1991/2/26الكثي ــرمــن املواقــف البطوليــة الت ــي قــام
ُ
بها أبناء الكويت ،وتـعد املهندسة الكويتية سارة أكبر
ً
نموذجــا لــدور امل ـرأة
عضــو فريــق اإلطفــاء الكويت ــي-ّ
الفع ــال فــي إعــادة اإلعمــار بعــد التحري ــر.

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

يوفربرنامج  blenderتأثيـرات حركية باستخدام املُحاكاة لتمثيل الظواهرالحقيقيةّ ،
تعرفنا منها على ُمحاكاة
القماش  ،Clothوسنتع ّـرف في هذا الجزء على ُمحاكاة ّ
الدخان .Smoke

محاكاة الـدخان Smoke
ـتكمل أمثلــة ال ـ ّـدخان بمثــال آخــر وارســمه.
اسـ ِ

بركان

مصافي النفط

.........................

تحتــوي الصــور الســابقة علــى ال ــدخان الصــادر مــن الظواهــر الطبيعيــة كالبراكيــن وعلــى الدخــان الــذي ينتــج
مــن ظواهــر مــن ُ
صنــع اإلنســان كمصافــي النفــط ،حيــث يمكننــا تمثيلهــا فــي برنامــج  blenderمــن خــال مــا ُيســمى
ُبمحــاكاة ال ــدخان .Smoke
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تتكون محاكاة ّ
ّ
الدخان  Smokeعند تطبيقها من  3مكونات:
 Domainنطاق ّ
الدخان

 Flowمصدر ّ
الدخان

 Collisionتصادم ّ
الدخان

الكائن الذي يمثل حدود مجال
انتشارالدخان بحيث ال يمكن
ّ
للدخان الخروج منه.

الكائن الذي يمثل مصدرتدفق
ّ
الدخان.

الكائن الذي يتحكم بتصادم
الدخان.

يمكنك الحصول على محاكاة الدخان  Smokeبعدة طرق منها:

الطريقة األولى

من لوحة الخصائص  بطاقة Physics

الطريقة الثانية

من شريط أدوات منصة العمل  القائمة   Objectاألمر.Quick Effects

.

وفي هذا الجزء سنتعرف على الطريقة الثانية باستخدام األمر Quick Effectsوالتي تتكون من مكونيـن هما Flow
ّ
يتولى البرنامج إضافة نطاق ّ
الدخان (  ) Domainكما في
و  ،Domainفبعد أن يتم تحديد مصدرالدخان ( ) Flow
تصميم مصفاة النفط بالصور التالية:

مصدر ّ
الدخان ( ) Flow

نطاق ّ
املنتشر ( ) Smoke Domain
الدخان
ِ

أما عند استخدام الطريقة األولى لتطبيق محاكاة الدخان نحتاج ملكون ثالث أال وهو .Collision
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كيف نطبق محاكاة الـدخان؟
لتطبيــق محــاكاة الدخــان  Smokeعلــى تصميــم مصفــاة النفــط ،اســتدع ملــف Oil Refinery
ثــم اتبــع الخطــوات التاليــة:
ح ّـدد كائن مصدر ّ
الدخان
 Flow Sphereباستخدام
الهيكل.

لتطبيق محاكاة الدخان املطلوبة اختر:
قائمة   Objectاألمر Quick EffectsاألمرQuick Smoke

الحـظ
ِ

ّ
 ظهور كائن ّمكعـب يمثـل نطاق الدخان
. Smoke Domain

كائن نطاق الدخان
() Smoke Domain
كائن مصدر ّ
الدخان
( ) Flow
 يظهراسم كائن نطاق الدخان في جزء الهيكل باسم ،Smoke Domainوبجانبه الرمز مما يدل على أنه تم تطبيق أحد أنواع املحاكاة عليه.
وللوصــول الســم املحــاكاة املطبقــة عليــه
اضغــط بجانــب اســم الكائــن ومــن ثــم
اضغــط بجانــب  Modifiersوالحــظ
اســم املحــاكاة.
شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟
...................................................................................................
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للتحكم في مجال نطاق الدخان تأكد من تحديد الكائن  Smoke Domainثم ّ
غيـر في موضعه وحجمه وفق اآلتي:
 تغييـراملوضع  :حدد الكائن  اضغط.
اضغط بالزر األيسرللفأرة

 اضغط

 حرك الفأرة حتى تصل للمكان املطلوب ثم

 التحجيم  :حدد الكائن  اضغط.
اضغط بالزر األيسرللفأرة

 اضغط

 حرك الفأرة حتى تصل للحجم املطلوب ثم

لعرض خصائص الكائن  Smoke Domainتأكد من تحديده ثم:
من لوحة الخصائص بطاقة Physics
 الجزء Smoke
ّ
للمكون؟
ما اسم التبويب الفعال
.............................................................
للتحكم في خصائص الكائن  Flow sphereحدده ثم:
من لوحة الخصائص بطاقة Physics
 جزء .Smoke
الحـظ
ِ

 عند تحديد الكائن  Cylinderفإن التبويب االفترا�ضي الذي يظهر في.
خصائص محاكاة الدخان هو
 عند تحديد الكائن  Smoke Domainفإن التبويب االفترا�ضي الذييظهر في خصائص محاكاة الدخان هو

.
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لختيارلون ّ
الدخان
ِ
ّ
ِلختيارنوع التدفـق (نار ،دخان ،نارودخان)

محاكاة الدخان
تالحـظ؟
شغل العرض من بدايته ،ماذا ِ
.............................................................................................................................................

التنقل بين مكونات محاكاة الدخان لتعديل خصائصها يكون بتحديد الكائن املطلوب وليس بالضغط على عالمة
التبويب.

بعد تطبيق الخطوات السابقة في ملف  Oil Refineryسجل مالحظاتك على العرض عند تنفيذ التالي:
نوع تدفق الدخان Fire + Smoke
تغييـرارتفاع وعرض Smoke Domain
تغييـرموضع ً Smoke Domain
بعيدا عن
فوهة الكائن Cylinder
تغييـرلون الدخان

أضف كائن  Windفي ملف  Oil Refineryوغيـرما يلزم لجعل الدخان يتأثرباتجاه الريح.
ِ

استدع ملف  Trainثم نفذ الخطوات الالزمة لتطبيق محاكاة الـدخان على كائن املدخنة.
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معلومة إثرائية

ربط الكائنات parenting Objects

قــد تحتــاج فــي بعــض األحيــان إلــى التحكــم فــي عــدة كائنــات أو أجــزاء مختلفــة منهــا فــي ٍآن واحــد ،حيــث يوفــرالبرنامــج
إمكانية ربط كائنين أو أكثرللتحكم بهم أو بأجزاء مختلفة منهم كتغيي ــراملوضع ،الحجم ،واالستدارة ... ،وأي تغيي ــر
للكائــن األصــل يؤثــرعلــى الكائنــات املربوطــة بــه فتتغي ــرمعــه.
استدع امللف  Parent Objectsثم:
من جزء الهيكل اكتب عدد الكائنات التي يحتوي عليها
التصميم. ............................. :
حدد الكائن  baseمن جزء الهيكل ثم اكتب مالحظاتك عند
تغييـر:
أ .موضعه:
............................................................................
ب .حجمه:
...............................................................................................................................................
جـ  .استدارته:
...............................................................................................................................................
بجوار Baseوالحظ ظهور الكائنات.
في جزء الهيكل اضغط
في جزء الهيكل حدد كائن  ( Skyأو أي كائن عـدا الكائن  ) Baseثم اكتب مالحظاتك عند تغييـر:
أ .موضعه:
...............................................................................................................................................
ب .حجمه:
...............................................................................................................................................
جـ  .استدارته:
...............................................................................................................................................
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ً
إذا مــن خــال النشــاط الســابق نســتنتج أنــه عنــد تحري ــرالكائــن  Baseفــإن الكائنــات األخــرى تتأثــربــه ،ولكــن عنــد
تحري ــرالكائنــات األخــرى فإنهــا ال تؤثــرعلــى بعضهــا أو علــى الكائــن .Base
وهــذا يــدل علــى أن الكائــن  Baseهــو الكائــن الــذي يؤثــرعلــى بقيــة الكائنــات أثنــاء تحري ــره فهــو يمثــل دور الوالديــن
( ،)Parentأمــا الكائــن الــذي ي ــرتبط ويتأثــربــه فإنــه يمثــل دور االبــن (  ) Childوإذا كان هنــاك عــدة كائنــات ترتبــط
وتتأثــربــه فإنهــا تمثــل دور األبنــاء ( .) Children

بقية الكائنات تمثل دور األبناء ( ) Children

الكائن  Baseيمثل دور الوالدين ( ) Parent

كيف يتم ربط الكائنات؟
تعرفت من خالل تنفيذ النشاط في ملف  Trainعلى كيفية إضافة محاكاة الدخان في تصميم القطار ،وستتعرف
عـلى كيف ــية رب ــط ك ــائن املدخ ـ ــنة ( الذي يمثل مص ــدرالدخـ ـ ــان ليكـ ــون  ) Childبالقطـ ــار( الذي يمثل ،) Parent
بحيث عند تشغيل العرض تظهراملدخنة مرتبطة بالقطارأثناء حركته.

القطار(  :) Parentالكائن
الذي يتحكم بكائن املدخنة.

املدخنة (  :) Childالكائن الذي يتبع القطار.
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استدع ملف  Train1ثم شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟
...............................................................................................................................................................
ســنحتاج لربــط كائــن املدخنــة ( الــذي يتدفــق منــه الدخــان )بالقطــار وجعلــه يتأثــربحركــة كائــن القطــار ،ولتنفيــذ ذلــك
اتبــع الخطــوات التاليــة:
للبدء في ربط كائن املدخنة  ( Cylinderالذي يمثل  ) Childبكائن القطار ( Trainالذي يمثل ) Parent
ً
ّ
حدد كائن املدخنة أول.
لون تحديد كائن املدخنة :
...................................................

لتحديد كائن القطار Trainبعد أن تم تحديد كائن املدخنة ،اضغط  Shiftثم حدد كائن القطارTrain
والحظ ألوان التحديد في كل من الكائنين.
ِ
لون تحديد كائن املدخنة:
...................................................
لون تحديد كائن القطار:
...................................................
الحـظ
ِ

آخــر كائــن يتــم تحديــده يعتب ــر
.Parent

120

محاكاة الدخان
لربط الكائنين بعد تحديدهما على التوالي:
اخترمن شريط أدوات منصة العمل
قائمة   Objectاألمر  ParentاألمرObject
والحظ ظهور القائمة التالية:

اختر Objectوالحظ:
 في جزء الهيكل تم ربط الكائنين ببعضهما بحيث يظهرالكائن  Trainوبجانبه الرمزً
الكائن  Cylinderمرتبطا به.

 ،كما يظهرضمنه

 ظهور خط متقطع من املدخنة ()Childإلى القطار(.)Parent

طريقة أخرى لربط لكائنات

اضغط  Ctrl + Pثم اختر Objectمن القائمة.

شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟
............................................................................................................................................................
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بعد تنفيذ الخطوات السابقة نالحظ أن انتشارالدخان ال يتالءم بشكل واقعي مع القطارأثناء حركته ،لذلك نحتاج
للتحكم ببعض خصائص محاكاة الدخان لكائن مجال انتشارالدخان  Smoke Domainباستكمال العمل في ملف
 Train1بعد ربط املدخنة بالقطاركما يلي:
حدد كائن انتشارالدخان Smoke domain
والحظ ظهور
واضغط بطاقة Physics
لوح خصائصه.

غيـرخصائص كائن انتشارالدخان Smoke Domain
كما يلي:

لزيادة وضوح الدخان

لزيادة دقة الدخان
إلضافــة مجــال يتكيــف مــع الدخان داخل مجال
انتشــارالدخــان  Smoke Domainلتقليــل زمــن
احتســاب محــاكاة الدخــان.

ً
ّ
عدل أبعاد  Smoke Domainبما تراه مناسبا ثم شغل العرض ،ماذا تالحظ ؟
..............................................................................................................
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إللغاء ربط الكائنات:
في وضع الكائن  Object Modeحدد الكائن ( )Childالذي يتأثربالكائن اآلخر( )Parentثم :
اضغط + P

 األمر.Clear Parent

أو من شريط أدوات منصة العمل .Clear Parent  Parent  Object 

استدع ملف  Train2ثم نفذ ما يلي:
اربط مصدرالدخان وهو كائن املدخنة بالقطار.
غيـرفي خصائص كائن انتشارالدخان وهو  Smoke Domainبحيث يالئم الواقع.
شغل العرض وسجل مالحظاتك.
..................................................................................................................................................
قم بإلغاء ربط كائن املدخنة بالقطارثم اربطه وكائن  Cylinder2بالقطار ،شغل العرض وسجل مالحظاتك.
..................................................................................................................................................
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
الباخرة

ورقة عمل
 6أ

استدع ملف  The Steamshipمن محرك األقراص  Workpapersثم طبـق على مداخن السفينة محاكاة ّ
الدخان،
ِ
واحفظه باسم  The Steamship1على محـرك األقراص الخاص بك.

بعد التنفيذ
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
السيارة

ورقة عمل
 6ب

طب ــق علــى الكائــن  Flowمحــاكاة ّ
اســتدع ملــف  The Carمــن محــرك األقــراص  Workpapersثــم ّ
الدخــان مــع تغيي ــرمــا
ِ
ً
ّ
يلــزم لجعــل الدخــان مرتبطــا بالســيارة أثنــاء حركتهــا ،واحفظــه باســم  The Car1علــى مح ــرك األقــراص الخــاص بــك.

بعد التنفيذ
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ماذا تعلمت؟

م

ّ
عبرعن رأيك

تعلمت

1

فائــدة محــاكاة الدخــان .Smoke

2

مكونــات محــاكاة الدخــان .Smoke
تطبيق محاكاة الـدخان بإحدى الطرق املتاحة في برنامج .blender

3

الخريطة الذهنية
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7
القيـــود

Constraints القيود
. Follow Path Constraint قيد َمسارالحركة
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ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

ً
ً
ً
شــاهد بــدر ً
فيلمــا وثائقيــا شــيقا تضمــن شــرحا عــن أهميــة الرحــات الفضائيــة والبحــوث العلميــة فــي حــدوث
اكتشــافات بــارزة فــي مجــال علــم الفضــاء ،ومــن ثــم التعــرف أكث ــرعلــى خصائــص كواكــب املجموعــة الشمســية
ً
وإدراك أســرارها ،وأن تلــك الرحــات الفضائيــة عــادة مــا تنتهــي بعــودة رواد الفضــاء إلــى كوكــب األرض مــن خــال
مركبة فضائية تسمى( مكوك الفضاء ) ،وهو ما دفع بدرإلى التفكيـرفي طريقة حركة تلك املركبة خالل رحلتها
وعنــد عودتهــا نحــو كوكــب األرض.
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 7القيود

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

تعرفت في الدروس السابقة على كيفية إضافة تأثيـرات حركية سواء بإضافة اإلطاراألسا�سي أو باملحاكاة ،وفي هذا
الجزء ستتعـرف على بعض الضوابط التي قد تحتاجها للتحكم في التأثيـرالحركي وهي القيود.
الحظ الصور التالية:

حركة الكرة األرضية ّ
مقيدة بمسارها
أثناء دورانها حول الشمس.

حركة القطار ّ
مقيدة بمساره على السكة
الحديد.

حركة اإللكترون ّ
مقيدة على املسارحول
البروتون.
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القيود Constraints
ُ
القيود  Constraintsهي تلك الضوابط التي تطبق على موضع واستدارة الكائن وغيـرها ،وتتحكم فيها أثناء التأثيـر
ً
أنواعــا متع ــددة مــن القيــود ُ Constraintsم ّ
قس ــمة فــي أربعــة مجموعــات كمــا يلــي:
الحر ـكـي ،ويتيــح البرنامــج

مجموعة
ّ
التحول
Transform

مجموعة
العالقات
Relationship

مجموعة
ّ
تتبـع الحركة
Motion Tracking
مجموعة
الت ّـتبـع
Tracking
وفي هذا الجزء ستتعرف على أحد انواع القيود : Constraints

قيد َمسارالحركة Follow Path Constraint
هو قيد  Constraintيتحكم في تغييـرموضع الكائن أو اتجاهه وفق مسارمستقيم أو مسار ُمنحني أو مساردائـري.
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َ
اكتب نوع املسار ( َمسارمستقيم – َمسار ُمنحني – َمساردائـري ) في أجزاء الصورة التالية:

............................
............................

..........................................

..........................................

...................

..........................................

من الصورة السابقة نالحظ أن العربة مقيـدة على مسار سواء كان ( مستقيم – منحني – دائـري ).

ارســم مســارالحركــة فــي اللعبــة حســب التصميــم الــذي ترغــب بــه بحيــث تحتــوي علــى جميــع
أنــواع مســارات الحركــة.
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في املثال التالي ُيستخدم قيد مسارالحركة  Follow Path constraintللحصول على حركة اإللكترونات على مدارات
ذرة الليثيوم بحيث يكون كل إلكترون ّ
مقيـد على املسارالخاص به ،كما في الصورة التالية:

ّ
الخطوط املتقطعة تمثـل َمسارواتجاه حركة اإللكترونات
على املدار.
ويتم تطبيق قيد مسارالحركة  Follow Path Constraintبتنفيذ املرحلتين التاليتين:
املرحلة األولى

إضافة كائن املسارCurve

املرحلة الثانية

ّ
تطبيق قيد َمسارالحركة  Follow Path Constraintوالتحكـم في خصائصه

املرحلة األولى

إضافة كائن املسارCurve

ً
للحصــول علــى حركــة اإللكت ــرون فــي املــداريتــم أول إضافــة كائــن املســار Curveليطابــق شــكل مــدارالــذ ّرة الــذي يتحــرك
عليــه اإللكت ــرون ،كمــا فــي الصــورة التاليــة:
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كائن املسار

اتبع
الحظ في الصورة السابقة ظهور املسارعلى مدارالذرةِ ،ولتنفيذ ذلك
استدع ملف  Atom Pathثم ِ
ِ
الخطوات التالية:
ِللبدء في إضافة كائن املسار:Curve
انتقل إلى املنظور ال ِعلوي .Top Persp
 ًِ
 ضع مؤشرثالثي األبعاد في أي مكان بعيداعــن املدار.

ِلضافة كائن املسار Curve

:

والحظ ظهور قائمة
 اختر ِمن قائمة  Addاألمرِ Curveَ
بأنواع املسارات.
 -اخترَ ( Circleمساردائـري ).

الحـظ
ِ

ظهور كائن املسارالدائـري  Circleبحيث يكون مركزه
عند موضع املؤشرثالثي األبعاد.
رمز بجانب كائن املسارفي جزءالهيكل.
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يمكننا التعامل مع كائن املسار Curveكأي كائن آخر( حذفه ،تغييـرموضعه ،تحجيمه واستدارته ).

معلومة إثرائية

هناك ستة أنواع لكائن مسارالحركة :Curve

َمسارمفتوح بنقطتين للتحكم.
َمساردائـري مغلق بأربعة نقاط للتحكم.
مسار ُمنحني بأربعة نقاط للتحكم.
َمساردائـري بثمانية نقاط للتحكم.
مسارمفتوح بخمسة نقاط على خط مستقيم للتحكم.
ِلرسم َمسار ُحـر ويكون فعال في وضع التعديل  Edit Modeفقط.
ّ
يمكن إضافة نقاط لكائن املسارباستخدام اإلنبثاق وكلما زاد عدد نقاطه زادت إمكانية التحكم في شكله.

ّ
املرحلة الثانية تطبيق قيد َمسارالحركة  Follow Path Constraintوالتحكـم في خصائصه
لتطبيق قيد مسارالحركة  Follow Path Constraintعلى اإللكترون ِليتم تحريكه على كائن املسارالدائـري
 Circleالذي تمت إضافته ،اتبع الخطوات التالية:
ح ّـدد اإللكـت ــرون  Electron1واضغط من لوحة الخصائص بطاقة القيود Constraints
من مجموعة :Relationship
زر  Add Object Constraintثم اختـرالقيد
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َ
الحظ ظهور:
و ِ
خصائص القيد في لوحة الخصائص.

خط متقطع من مركز املنصة إلى مركزاإللكترون ،وهو
َ
الوضع االفترا�ضي حيث ُيـق ّيـد الكائن بمركز املنصة.

في جزء الهيكل بجانب اسم الكائن
ظهور الرمز
مما يدل على تطبيق القيد عليه.

مركزاملنصة (  ) X, Y, Zهي النقطة ( .) 0 ,0 ,0
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لربط اإللكترون بكائن املسارالدائـري الذي تمت إضافته اختر:
من جزء  Target

 اخترمن القائمة املسار BezierCircle
الحـظ
ِ

ظهور خط متقطع من كائن املسار
إلــى مركــزاإللكتــرون ألنــه تــم تقييده
باملسارالدائـري.

يظهراسم كائن املسارالدائـري في جزء  Targetباسم  BezierCircleوفي قائمة أمر Curveلقائمة
 Addيظهرباسم .Circle
ِلجعل اإللكترون ّ
يتحرك في املسار Circleاضغط في لوحة الخصائص زر .Animate Path

شغل العرض من بدايته ملعاينة الحركة ،ماذا تالحظ؟
.........................................................................................................................................
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قد يحتوي التصميم على عدة َمسا ات حركة ،ولربط الكائن بمسار ّ
محدد اختر:
ر
ِ
ِ
من جزء  Target

 مسارالحركة املطلوب



لجعل اإللكترون يتحرك على املسار بدقة دون أي إزاحةّ ،
غيـرموضع مركزه ليكون على املسار:
ّ
حدد كائن اإللكترون .Electron1
اضغط بطاقة Object

.

مــن جــزء  Transformثــم فــي جــزء املوضــع  Locationاجعــل املوضــع لجميــع املحــاور  = X ، Y ، Zا  0أو
لتغيي ــرموضــع الكائــن وإعادتــه إلــى مركــزاملســار.
+
اضغــط

شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟
...........................................................................................................................................................
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ملطابقــة حجــم و موضــع كائــن املســار علــى مــدار اإللكتــرون  blue circleحــدد كائــن املســار و ّ
غيــر حجمــه
وموضعــه:
(استخدم

وحرك الفأرة حتى تصل للحجم املطلوب وثبته بالضغط بالزر األيسرللفأرة

).

(استخدم

وحرك الفأرة حتى تصل للموضع املطلوب وثبته بالضغط بالزر األيسرللفأرة

).

الحـظ
ِ

يمكنك استخدام طريقة العرض السلكي  Wireframeللتأكد من مطابقة املسارعلى املداربشكل صحيح.
ّ
شغـل العرض من بدايته ،ماذا تالحـظ؟
............................................................................................................................................................

ِلحذف القيـد  Constraintمن كائن مح ّـدد يتم الضغط على زر
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لتحديد عدد اإلطارات الالزمة الستكمال حركة االلكترون على املسار:
من لوحة الخصائص اختربطاقة Data
 الجزء Frames  Path animate

استدع ملف  Atom Path1ثم نفذ التالي:
ِ
اكتب اسم اإللكترون الذي ال يحوي على قيد َمسارالحركة :Follow Path Constraint
.........................................................................................................................................................
أضف لذلك اإللكترون كائن املَسارمن نوع ّ ،Circle
وطبـق عليه قيد َمسارالحركة Follow Path Constraint
ِ
مع تغييرما يلزم.
أظهرجميع الكائنات من خالل جزء الهيكل.
ّ
شغـل العرض ،ماذا تالحـظ؟
............................................................................................................................................................

بعد التنفيذ

قبل التنفيذ
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استكمل العمل في ملف  Atom Path1مع تنفيذ ما يلي:
ثم شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟
إخف كائن املداراألزرق بالضغط على
......................................................................................................................
إخف كائن املسار من خالل الهيكل ،ثم شغل العرض ،ماذا تالحظ؟
......................................................................................................................
ً
إذا ُيستخدم املسارلتنظيم حركة االلكترون على املدار ،ويمكنك إخفائه أو إظهاره.
ماذا تستنتج من ذلك؟
......................................................................................................................
هل يمكنك اآلن تصميم اللعبة التي رسمتها في بداية الدرس تصميما ثالثي األبعاد؟ جرب ذلك

معلومة إثرائية

قيد ّ
تتبـع كائن Track To Constraint
ّ
ُ
ّ
ّ
تاب ًعا له في حركته.
يستخدم قيد تتبـع كائن ِ Track To Constraintلجعل الكائن يت ِـجه نحو كائن آخرمتحرك ِ
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الحظ في الصورة السابقة أن الكاميـرا تتبع الالعب أثناء حركته في امللعبً ،إذاهناك ضوابط ّ
تقيد حركة الكاميـرا
أثناء تتبعها لحركة الالعب.

يتجه كائن اإلضاءة نحوكائن آخرمتحرك في التصميم ،ما هوهذا الكائن؟
في الصور التالية ِ

ّ
املكعـب األحمر

الرقم 3

املكعـب األصفر

الكاميـرا

سنتعرف في هذا الجزء على كيفية تطبيق قيد تتبع كائن  Track To Constraintعلى كائن اإلضاءة بحيث تتبع
األرقام  1و  2و  3كما في الصور التالية:
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نحتاج إلضافة كائن فارغ  Emptyمتحرك ليتبعه كائن اإلضاءة.

كائن اإلضاءة
الفارغ
الكائن ِ
الفارغ  Emptyهو كائن ُيستخدم كوسيلة لتنفيذ عدة مهام في التصميم وتم استخدامه في مثالنا هذا لتقييد
الكائن ِ
كائن اإلضاءة فتتجه نحوه في حركته ،ويمكن التعامل معه فقط في وضع الكائن .Object Mode
 الضافة الكائن الفارغ اتبع الخطوات التالية:في شريط منصة العمل  Empty  Add اخترالنوع املطلوب حسب حاجتك في التصميم

يظهرالرمز

بجانب اسم الكائن الفارغ  emptyفي جزء الهيكل.

تعـ ّـرف علــى مســميات وأنــواع الكائــن الفــارغ Emptyثــم اختــر
الفارغ Empty
الرقم املناسب من القائمة واكتبه عند الكائن ِ
فــي الصــورة التاليــة:

7

8
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استدع ملف  Track To Spotوشغل العرض من بدايته ،واكتب مالحظاتك على كل من:
الكائنات  Text 2، Text 1و ............................................................................................................ :Text 3
.............................................................................................................................................................
كائن اإلضاءة ............................................................................................................................... :Spot
حدد الكائن الفارغ  Emptyثم ارسم وسجل على خط الزمن التالي رقم اإلطاراألسا�سي للحركة:

لتطبيــق قيــد ّ
تتب ــع كائــن  Track To Constraintعلــى كائــن اإلضــاءة بحيــث يتجــه نحــو الكائــن الفــارغ أثنــاء حركتــه ،فــي
ملــف  Track To Spotاتبــع الخطــوات التاليــة:

ّ
حدد كائن اإلضاءة Spotثم اضغط من لوحة الخصائص على بطاقة Constraints

.

إلظهارمجموعات القيود  Constraintsاضغط زر  ،Add Object Constraintثم اخترمن مجموعة
.

 Trackingالقيد املطلوب
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والحظ ظهور:
ِ
خصائصه في لوحة الخصائص:

ظهور الرمز

خط متقطع من مركزاملنصة إلى كائن اإلضاءة :Spot

بجانب اسم كائن اإلضاءة في جزء الهيكل مما يدل على تطبيق القيد عليه.

الحـظ اتجاه اإلضاءة.
ِ
ِلختيــار الكائــن الفــارغ  Emptyالــذي ســيتبعه كائــن اإلضــاءة
،Spotاضغــط:
من القائمة
جزء Target
الكائن Empty
الحـظ
ِ

تغيـراتجاه الخط املتقطع أصبح من كائن اإلضاءة إلى كائن
الفارغ.
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والحظ ّ
تغيـراتجاه كائن اإلضاءة  Spotفي التصميم:
ِ

كائن اإلضاءة Spot
الكائن الفارغ Empty
اتجاه اإلضاءة
شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟
..............................................................................................................................................................
لتحديد املحور واتجاهه الذي سيتجه نحوهما كائن اإلضاءة  Spotليتبع الكائن الفارغ  Emptyأثناء حركته:
 اضغط ِمن جزء  Toعلى زر( –.) Zَ
 -اختر ِمن جزء  Upالخـيار( .) Y

الحـظ
ِ

تغيـراتجاه كائن اإلضاءة في املنصة نحو
الكائن الفارغ.

إخف كائن اإلضاءة  Spotوالكائن الفارغ  Emptyثم شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟
..............................................................................................................................................................
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استدع ملف  Track To Lampثم نفذ ما يلي:
طبق قيد تتبع كائن  Number Oneعلى كائن الكاميـرا لجعله يتبع الكائن الفارغ .Empty
شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟
..........................................................................................................................
انتقل إلى منظور الكاميـرا ثم شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟
.......................................................................................................................
هل الحظت أن الكاميـرا ثابتة في مكانها أثناء التصويـر ،وأن اتجاهها ّ
يتغيرفقط؟

ماذا تستنتج؟
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
Orbit

ورقة عمل
 7أ

اســتدع ملــف  Orbitمــن محــرك األقــراص  Workpapersوطبــق القيــد املناســب علــى كائــن الكامي ــرا بحيــث تــدور حــول
الشمس ثم انتقل إلى منظورالكاميرا وشغل العرض واحفظ امللف باسم  Orbit1على محرك األقراص الخاص بك.

بعد التنفيذ
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
املجموعة الشمسية

ورقة عمل
 7ب

اســتدع ملــف  Solar System Aniمــن محــرك األقــراص  Workpapersوطبــق مــع تغيي ــرمــا يلــزم للحصــول
على قيد املساراملناسب لدوران كوكب عطارد  Mercuryحول الشمس ،وقيد تتبع الكامي ــرا لحركة كوكب
املريــخ  ،Marsثــم انتقــل ملنظــور الكامي ــرا وشــغل العــرض.
احفــظ امللــف باســم  Solar System Ani1علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك وانتقــل ملنظــور الكاميــرا ثــم
اعرضــه أمــام زمالئــك.
إلتقط صور للتصميم واحفظها.
أن�شــىء ً
ًّ
تقديميــا يحــوي نبــذة عــن كوكــب املريــخ وأدرج فيــه الصــور التــي التقطتهــا ثــم احفظــه باســم
عرضــا
املريــخ.

بعد التنفيذ
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ماذا تعلمت؟

م

ّ
عبرعن رأيك

تعلمت

1

أهمية القيود  Constraintsفي برنامج .blender

2

مجموعات القيود  Constraintsوالبطاقة الخاصة بها.
أهمية قيد َمسارالحركة  Follow Path Constraintفي جعل الكائن

3
4

ّ
يتحرك ِمن خالله وكيفية تطبيقه.
حذف قيد من كائن ّ
محدد.
ِ

الخريطة الذهنية
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8
التصديـر
ً
أول :إضافة الفيلم كنسيج .Texture
ً
ثانيا :محرر األفالم .Video Sequence Editor
ً
ثالثا :التصديـر.Render

151

ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

يهتــم االنســان بحفــظ ذكرياتــه فــي صــور ،ســواء كانــت ثابتــة (فوتوغرافيــا) أومتحركــة (فيلــم) باســتخدام
الكامي ــرا التــي مــرت بمراحــل عديــدة مــن التطــور حتــى وصلــت إلــى مــا هي عليه اليوم.
وفي زيارة لبدرملعرض العلماء املسلمين املقام في مدرسته لتفعيل قيمة تقدي ــرالعلم والعلماء ،تعرف
على إنجازات العالم الحســن بن الهيثم الذي يعود إليه ابتكارالكامي ــرا.
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احتـرام خصوصيات اآلخرين عند استخدامك للكاميـرا واجب ديني وأخالقي.

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

تعرفت في السابق على كيفية استخدام الكاميـرا في التقاط صورة لجزء من التصميم ،وحفظها كصورة ثابتة.
استدع ملف  Kuwait Tower Filmونفذ التالي :
التقط  4صور للتصميم من زوايا مختلفة واحفظها.
ما هو الزر املستخدم اللتقاط الصورة ؟ ..........................
ّ
شغل العرض.
ِ
ما هو الفرق بين الصور التي تم التقاطها والعرض أثناء تشغيله ؟
.....................................................................................................................
خالل النشاط السابق تم التقاط صور ثابتة للعرض ال تحوي الصوت والتأثيـرات الحركية ،ومن هنا تظهر
الحاجة لتصديـرالتصميم ثالثي األبعاد كفيلم بكل مايحويه من تأثيـرات حركية ،أفالم وأصوات وهذا ما سنتعرف
عليه في هذا الجزء ،ولكن  ..هل تساءلت عن كيفية عرض الفيلم على أبراج الكويت؟

أو ً
ال

إضافة الفيلم كنسيج

تعرفت فيما سبق على كيفية إضافة الصور
للكائنــات كنســيج  ،Textureوســتتعرف هنــا
على كيفية إضافة األفالم كنسيج Texture
لهــا فــي التصميــم ثالثــي األبعــاد ،وإلضافــة
الفيلــم كنســيج لشاشــة العــرض فــي ملــف
 Street Advانتقــل إلــى طريقــة العــرض
 ( Materialمــن ش ـريط أدوات منصــة
)
العمــل قائمــة Viewport Shading
ثــم اتبــع الخطــوات التاليــة:
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حدد كائن شاشة العرض  Screenمن خالل الهيكل وأضف له خامة  Materialمن اختيارك.

اضغط بطاقة  Textureومن ثم زر  Newوالحظ ظهور خصائص النسيج.
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غيـرخصائص النسيج كالتالي:
الختيارنوع النسيج من جزء  Typeاختـر.Image or Movie

إلضافة الفيلم من جزء  Imageاضغط زر Open

يظهرصندوق محاورة:
حدد مكان امللف.
حدد اسم امللف املطلوب وليكن.New Kuwait
اضغط .Open Image
الحـظ
ِ

 -يحتوي الفيلم على عدد من اإلطارات = 54

ج ملطابقة الفيلم مع أبعاد الكائن  Screenاختـر :جزء  Coordinates  Mappingمن القائمة
اختـرGenerated

شغل العرض ،ماذا تالحظ؟
.......................................................................................................................................................
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د ليتناسب عدد صور الفيلم ( في مثالنا هذا عدد الصور=  ) 54مع
عدد إطارات منطقة إطارات العرض في خط الزمن.
من جزء  Imageاضغط الزر
الحـظ
ِ

تغيـرعدد الصور من  1إلى 54
هـ لتحديــث الصــورة عنــد االنتقــال لإلطــارالتالــي بحيــث يحتــوي علــى الصــورة التاليــة فــي الفيلــمّ ،
فعــل مــن جزء
 Imageالخيــار.Auto Refresh
لتحديد اطاربداية عرض الفيلم
الحـظ
ِ

لتكرارعرض الفيلم عند الحاجة اختـرCyclic

شغل العرض ،ماذا تالحظ؟
..................................................................................................................................................
هل الحظت عند تشغيل العرض تشغيل جميع التأثيـرات الحركية ومنها نسيج الفيلم؟

 عنـد مطابقـة الفيلـم مـع أبعـاد الكائـن يختلـف االختيـار مـن القائمـة Coordinatesحسـب نـوع الكائـن .Mesh
 عند حفظ ملف التصميم الذي يحتوي على فيلم كنسيج ،احرصعلـى إرفـاق ملـف الفيلـم املسـتخدم كنسـيج فـي نفـس املجلـد ليتسـنى
للبرنامـج عرضـه بالشـكل املطلـوب.
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استدع ملف  Bus Advثم أضف الفيلم (  ) New kuwaitكنسيج في شاشة الباص أثناء حركته.

محرّر األفالم Video Sequence Editor

ثانياً

هو أحد مناطق واجهة البرنامج ،وله أهمية كبيـرة في تحريـرملفات األفالم املطلوب إنتاجها عبرالبرنامج ،حيث
يمكنك من خالله إضافة ملفات الصور ،األصوات واألفالم إلى التصميم وتصديـره كفيلم واحد.
ولكن هذه املنطقة غيـرظاهرة ،وإلظهارها بالتزامن مع خط الزمن ،استكمل العمل في ملف  Street Advثم نفذ
الخطوات التالية:
إلضافــة منطقــة جديــدة  :ضــع مؤشــرالفــأرة علــى الزاويــة يســارشــريط أدوات منصــة العمــل فيتغي ــرشــكل
واســحب لألعلــى ثــم أفلــت الفــأرة والحــظ ظهــور منصــة جديــدة.
اضغــط علــى
مؤشــرالفــأرة إلــى

للتبديل من املنصة الجديدة إلى محرر األفالمVideo Sequence Editor
اضغط في شريط أدوات منصة العمل
من القائمة.
ثم اختـر

الحـظ
ِ

ُّ
تحول املنصة الجديدة إلى محرر األفالم كالتالي
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وتغيـرأيقونة قائمة طرق تحريـرالعرض

إلى

.

يحتوي محرر األفالم على قنوات  Channelsمرقمة من األسفل لألعلى وكلما زاد ارتفاع املحرر زاد ظهور
قنوات جديدة ،ويمكن التحكم في تـرتيب عرض ملفات الصوت و األفالم من خاللها.
قنوات Channels
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إضافة الصوت
يمكنك في برنامج  blenderإضافة الصوت بعدة طرق منها :
• من شريط أدوات منصة العمل  قائمة  Speaker  Addثم تحديد امللف املطلوب من خالل لوحة
.
الخصائص  بطاقة
• من محرر األفالم  شريط أدوات محرر األفالم  قائمة . Sound  Add
استكمل العمل في ملف (  ) Street Advواتبع الخطوات التالية :
انتقل إلى اإلطاراملطلوب إضافة الصوت عنده:

لعرض أرقام اإلطارات بدال عن الثواني  :شريط أدوات محرر األفالم > القائمة  > Viewألغ تفعيل األمر
Show Seconds

في شريط أدوات محرر األفالم  ،Video Sequence Editorاختـرمن قائمة  Addاألمر Soundوالحظ
ظهور صندوق املحاورة:
حدد مكان امللف
حدد اسم امللف املطلوب وليكن New Kuwait Sound
اضغط Add Sound Strip
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ّ
والحظ إضافة ملف الصوت في ّ
محرر األفالم ،حيث يمكنك التحكـم في موضعه (حدده  اضغط
حرك الفأرة عبرالقنوات أو اإلطارات ثبته بالضغط بالزر األيسرللفأرة)

للتحكم في خصائص الصوت ضع مؤشرالفأرة في محرر األفالم واضغط
األفالم والحظ ظهور لوحة الخصائص.

أو

يمين محرر

لتحديد قناة ملف الصوت

لتحديد إطاربداية التشغيل
للتحكم في اإلطارات التي سيتم تشغيل
ملف الصوت خاللها (مدة الصوت)
لحفظ ملف الصوت ضمن التصميم

حتى يتم تشغيل ملف الصوت بالكامل سنحتاج إلى تغييـرإطارنهاية العرض
ً
في خط الزمن ليصبح مطابقا لعدد إطارات ملف الصوت وهو .499

شغل العرض ،ماذا تالحظ؟
..................................................................................................................................................
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 لحذف ملف الصوت في محرر األفالم:حدده بالضغط عليه بالزر األيمن للفأرة



 اضغط  Erase Stripsمن رسالة التاكيد

 يمكنك إضافة أكثرمن ملف صوت وفق فكرة التصميم. يمكنك من خالل محرر األفالم إضافة صورة ،فيديو ... ،وغيـرها من خالل :شريط أدوات محرر األفالم  القائمة . Add

في ملف  Bus Advاستخدم محرر األفالم إلضافة الصوت عند اإلطارات املناسبة.

ثالثاً

التصديـر Render

يتيح البرنامج تصديـرامللف كفيلم بعدة امتدادات منها االمتداد  ،MP4وللتعرف على ذلك استكمل العمل في ملف
 Street Advواضبط اتجاه وموضع الكاميـرا وثبتها إذا رغبت كما تعلمت في الجزء األول.
ّ
ِللتحكــم فــي خصا ئــص ملــف الفيلــم ا لــذي ســيتم تصد ي ــره اضغــط فــي لوحــة الخصا ئــص علــى بطا قــة
Render

:

لتحديد اإلطارات
التي سيتم تصديـرها

ّ
للتحكم في دقة
الفيلم

ّ
للتحكم في معدل
عرض اإلطارات في
الثانية الواحدة
(سرعة الفيلم)
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في جزء . Output

اختيارامتداد ملف الفيلم املناسب

ِلتحديد مكان التصديـروتخصيص اسم
الفيلم من خالل صندوق املحاورة

الحـظ
ِ

عند اختيار FFmpeg videoيظهرالجزء  Encodingفي لوحة الخصائص.

حدد مكان التصديـر

اكتب اسم امللف املطلوب تصديـره
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في جزء  Encodingاجعل الخيارات كما يلي:

رموز ملف
الصوت
ن ـ ـ ــوع ال ـتـرمي ــز
املط ــابق لن ــوع
مل ــف الفيلــم

ِللبدء في تصديـرملف الفيلم اضغط على زر Animation

والحظ ظهور نسبة إكمال التصديـرلكل إطارفي شريط املعلومات:

وانتظرحتى تنتهي عملية التصديـرباملروربكافة اإلطارات التي يحتوي عليها امللف.
ّ
والحظ ظهور ملف الفيلم وشغله.
انتقل إلى املكان الذي تم تصديـرامللف فيه ِ
ِ
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.
 إللغاء عملية التصديـراضغط كلما زاد عدد اإلطارات زادت مدة التصديـر. -يمكنك استخدام محرر األفالم لدمج أكثرمن فيلم تم تصديـرهم ،ومن ثم التصديـركفيلم واحد جديد.

اســتكمل العمل في ملف  Bus Advبتنفيذ الخطوات الالزمة ِلتصدي ــره باســم  Bus Advعلى مح ــرك
األقـراص الخــاص بــك.
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
اإلعالن

استدع ملف  Car Advمن محرك األقراص  Workpapersثم:
أضف الفيلم  Kuwait Videoكنسيج في لوحة اإلعالنات.
أضف صوت  Kuwait Soundللتصميم.
احفظ امللف باسم  New Kuwaitعلى محرك األقراص الخاص بك.

أثناء التنفيذ
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
املجموعة الشمسية

ورقة عمل
 8ب

اســتدع ملــف  Solar System Aniونفــذ مــا يلــزم لتصديــرفيلــم يوضــح الحركــة فــي املجموعــة الشمســية باســم Solar
 Systemثــم احفــظ امللــف باســم .Solar System Ani1
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
املختبر

ورقة عمل
 8ج

اســتدع ملــف  Calssroomونفــذ مــا يلــزم لتصديــره كفيلــم باســم ُ Classroom1يظهــرالســام الوطنــي علــى الشاشــة
إذا علمت أن اســم ملف الفيلم للنســيج  Kuwait Flagوملف الصوت  Kuwait Greetingثم احفظ امللف باســم
.Classroom1
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
استاد جابر

ورقة عمل
 8ب

 اســتدع ملــف  Jaber Stadiumونفــذ مــا يلــزم لتصدي ــرفيلــم تســديد الهــدف فــي املرمــى ًعلمــا بــان اســم الفيلــم الــذي
سـ ُـيعرض علــى شاشــة امللعــب هــو  Goal Videoواســم ملــف الصــوت هــو ..Goal Sound
ً
ـتخدما املهــارات التــي تعلمتهــا فــي برنامــج  blenderثــم احفــظ امللــف والفيلــم املصـ ّـدرباســم
 طــور علــى التصميــم مسـ Jaber Stadium1علــى محــرك االقــراص الخــاص بــك.

قبل التنفيذ

بعد التنفيذ
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ماذا تعلمت؟

ّ
عبرعن رأيك

م

تعلمت

1

إضافــة الفيلــم كنســيج  Textureللكائــن.

2

اســتخدام محــرر األفــام  Video Sequence Editorإلضافــة صــوت
فــي التصميــم.

3

التحكــم فــي موضــع ملــف الصــوت وخصائصــه.

4

تنفيــذ الخطــوات الصحيحــة لتصدي ــر امللــف كفيلــم بامتــداد .MP4

الخريطة الذهنية
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الوحدة الثانية
األدوات الرقمية
تبادل املعلومات

تبادل املعلومات
ً
أول :البريد اإللكتروني Microsoft Outlook
ً
ثانيا :حساب البريد اإللكتروني
ً
ثالثا :إرسال واستقبال رسالة بريد إلكترونية
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أثنــاء إعــداد بــدرملشــروعه احتــاج لعرضــه علــى معلمــه لتقديــم مالحظاتــه عليــه ،عندهــا فكــربكيفيــة
إرســال ملــف مشــروعه إلــى معلمــه بســهولة وأمــان.
وبعــد عمليــة البحــث والقــراءة وجــد أن أنســب الطــرق هــي إرســال ملــف املشــروع عبــرالبريــد اإللكت ــروني
ممــا يتطلــب توفــرخدمــة اإلنت ــرنت وإنشــاء حســاب بريــد إلكت ــروني وعنــوان البريــد اإللكت ــروني ملعلمــه.
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حازت خدمة البريد اإللكتـروني التي توفرها بعض املواقع اإللكتـرونية على أهمية كبيـرة في تبادل الرسائل اإللكتـرونية
عبرشبكة االنتـرنت مثل بريد  Yahooوبريد  Gmailوغيـرهما ،وسنتعرف في هذه الوحدة على خدمة البريد اإللكتـروني
املقدمة من  Microsoftكمثال لتبادل املعلومات.

أو ً
ال

الربيد اإللكتـروني Microsoft Outlook

يمكنك من خالل موقع  - Outlookكغي ــره من مواقع البريد اإللكت ــروني  -إرسال واستقبال رسائل البريد اإللكت ــروني
عن طريق تســجيل الدخول من خالل أحد الحســابات التي توفرها شــركة :Microsoft
Outlook, Hotmail, MSN, Live
للمستقبل
وكغيـره يمكن إرسال رسالة مرفق بها ( ملفات النصوص ،الصوت ،األفالم ،الصور وغيـرها ) بحيث تصل
ِ
فــي ثوان.
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خدمات موقع البريد اإللكتـروني Outlook

ﺟهﺎﺕ�ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
���ﻴﻞ�ﺍﳌهﺎﻡ�ﻭﺗﻨﻈﻴﻤهﺎ
ﻭﻣﺸﺎﺭﻛ��ﺎ�ﻣﻊ�ﺍﻵﺧﺮ�ﻦ

ﺇﺩﺍﺭﺓ�ﺷﺎﻣﻠﺔ�ﻟﻠﺘﻘﻮ�ﻢ

ﺍﻟ��ﻳﺪ�ﺍﻹﻟﻜ��ﻭ�ﻲ

ثانياً

حساب الربيد اإللكتـروني

يمكنك تسجيل الدخول لحساب البريد الخاص بك وهو الحساب الذي وفرته وزارة التـربية للمتعلمين من خالل
من خالل موقع .Microsoft Outlook
وفي هذا الجزء ستتعرف على كيفية تسجيل الدخول لحساب البريد اإللكتـروني الخاص بك من خالل برنامج
 Microsoft Outlookاملتوفرعلى اإلنتـرنت.
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اكتب ً
بعضا من أسماء متصفحات اإلنتـرنت.
............................................................................................................................

تسجيل الدخول على حساب املتعلم
وفرت وزارة التـربية لكل متعلم حساب بريد إلكتـروني:
ّ
مقدم الخدمة

 @ Moe.edu.kwالرقم املدني للمتعلم S

ولتسجيل الدخول على حساب البريد اإللكتـروني الخاص بك اتبع الخطوات التالية:
اكتب عنوان موقع وزارة التـربية www.moe.edu.kw

وإلظهار رابط البريد اإللكتـروني اضغط السهم
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املستخدم
اسم
ِ
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اضغط

والحظ ظهور الصفحة:

اكتب اسم املستخدم الخاص بك وكلمة املرور.

والحظ االنتقال للصفحة:
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لفتح علبة البريد الخاص بك اضغط على الرابط والحظ االنتقال لصفحة تسجيل الدخول:

اكتب حساب بريدك اإللكتـروني واضغط

اكتب كلمة املرورواضغط

والحظ االنتقال لصفحة كتابة كلمة املرور:

والحظ االنتقال لصفحة بريدك اإللكتـروني:

يمكنك إنشاء حساب بريد إلكتـروني ومن ثم تسجيل الدخول عليه من خالل موقع  Outlook.comعلى اإلنتـرنت.
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لعرض الرسائل التي تم إرسالها.
لعرض الرسائل الواردة.
َ
إلظهارقائمة تحوي خيار تسجيل الخروج من حساب البريد االلكتـروني.

إلنشاء رسالة جديدة.

إن االهتمام بتسجيل الخروج من حساب البريد اإللكتـروني يضمن املحافظة على خصوصية بياناتك.

الوحدة األولى :املعالجة الرقمية

تبادل املعلومات
ثالثاً

إرسال واستقبال رسالة بريد إلكتـرونية

إرسال الرسالة
إلرسال الرسالة اتبع الخطوات التالية:
اضغط

والحظ ظهور الجزء الخاص بإرسال رسالة بريد إلكتـرونية.

اكتــب حســاب البريــد اإللكت ــروني
ـتقبل الرســالة.
ملسـ ِ
اكتــب موضــوع الرســالة ،ويفضــل
أن يكــون مختصـ ًـرا ويعب ــر عــن
محتــوى الرســالة.
اكتب محتوى الرســالةّ ،
ونســقه
حســب رغبتك.
إتمام عملية اإلرسال.

إذا رغبت بإرفاق ملف أو عدة ملفات.
• يمكنك إرفاق ملف أو عدة ملفات مع الرسالة اإللكتـرونية .
• عند إرفاق ملف (أو عدة ملفات) مع الرسالة اإللكتـرونية
يمكنك استخدام عملية ضغط امللفات بهدف تصغيـرأو تقليل
حجم امللف (امللفات).
• هن ــاك ح ـ ــدود لحج ـ ــم امللف ــات املرفق ــة ( نص ـ ــوص ،فـ ــيديو،
أص ـ ــوات).....،مـ ــع الرس ـ ــالة اإللك ـ ـتـرونية.
• تأكد من إرفاق امللف مع الرسالة اإللكتـرونية قبل إرسالها.
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ثم ّ
حدد مكان واسم امللف املطلوب.
ِ
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 تاكد من صحة حساب البريد االلكتـروني املرسل إليه. يمكنك استخدام الزر تجاهل إللغاء عملية إرسالة الرسالة.خيارات إرسال رسالة:
 إلى إلى  :إلرسال الرسالة لحساب أو ِع َّدة حسابات بريد إلكتـروني.ملستقبلين آخرين مع علم بقية املستقبلين بمن استقبل الرسالة.
 نسخة نسخة  :إلرسال نسخة من الرسالةِ
ُ
ستقبلين.
 نسخة مخفية مخفية  :إلرسال نسخة من الرسالةملستقبلين آخرين دون علم بقية امل ِ
ِ

أكمــل الفراغــات الســتكمال خطــوات إرســال رســالة بريــد إلكت ــرونية لزمالئــك باملجموعــة موضوعهــا
(خطة العمل) ،تحوي أســماء أعضاء الفريق ومهامهم ،مع إرفاق امللف (خطة العمل) مع الرســالة.
تسجيل الدخول بإحدى حسابات البريد اإللكتـروني املتوفرة.
. ...........................................................................................................................

...................................................
...................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

...................................................
7

الضغط على زر.................................
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استقبال الرسالة

ُ
ً
ستقبل ،حيث يمكن التعامل معها وفقا ملا يلي:
عند إرسال رسالة بريد إلكتـرونية فإنها تظهرفي علبة الوارد لحساب امل ِ

إظهارمحتوى الرسالة:
من جزء (علبة الوارد) اضغط على رسالة البريد اإللكتـرونية الواردة املطلوبة بالزر األيسرللفأرة ،والحظ ظهور
محتواها في الجزء األيسر.
موضوع الرسالة املرسلة

الرسالة تحتوي على مرفق

محتوى الرسالة

التعامل مع امللف املرفق:
ملعاينة امللف أو حفظه اضغط السهم
الخيارات:

املجاور السم امللف املرفق بالزر األيسرللفأرة

معاينة امللف قبل حفظه.
حفظ امللف.
حفظ امللف على السحابة باستخدام .OneDrive
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 -عند الضغط على

التنزيل

فإن اسم امللف يظهرفي أسفل الواجهة ويمكنك فتحه بعد االنتهاء من حفظه.

 -يتم حفظ امللفات في مجلد

في مستكشف امللفات لنظام التشغيل .Windows 10
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الت ــاري ــخ :

............ / ....... /..........
مشاركة التصميم

ورقة عمل
1

ّ
سجل دخولك على حساب البريد اإللكتـروني الخاص بك ثم أن�شئ رسالة بريد إلكتـرونية جديدة،
ِ
وأرســلها ملعلمــك وأحــد زمالئــك ،موضوعهــا هــو اســم الفيلــم الــذي أنتجتــه ببرنامــج  ، blenderثــم
أرفــق الفيلــم مــع الرســالة التــي تحتــوي علــى نبــذة مختصــرة عــن فكــرة الفيلــم وأرســلها ملعلمــك وأحــد
زمالئــك.
استقبل رسالة زميلك واطلع على نص الرسالة واملرفق ثم ّ
سجل خروجك من الحساب.
ِ
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ماذا تعلمت؟

ّ
عبرعن رأيك

م

تعلمت

1

خدمات البريد اإللكتروني املقدمة عبرشبكة اإلنترنت ملوقع .Outlook

2

بعض عناصرواجهة البريد اإللكتروني ألحد الحسابات التي توفرها
شركة  Microsoftووظائفها.

3

إرسال واستقبال رسالة بريد إلكترونية.

4

إرفاق ملف مع رسالة بريد إلكترونية.

الخريطة الذهنية
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معرض املنتجات الرقمية
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املشروع
هو منتج رقمي لعمل تعاوني (جماعي أو فردي) يشمل املهارات التي اكتسبتها خالل العام الدرا�سي.

أهداف املشروع
احرص عزيزي املتعلم على تحقيق أهداف املشروع من خالل:

ﺗﻘﺒﻞ�ﺁﺭﺍﺀ ﺯﻣﻼﺀﻙ

ﺗﺤﻤﻞ�ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺒ���ﻋﻦ�ﺭﺃﻳﻚ
ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ

�ﻌﻠﻢ�ﻣهﺎﺭﺍﺕ�ﺟﺪﻳﺪﺓ

�ﻌﺎﻭﻧﻚ�ﻭﺗﻮﺍﺻﻠﻚ
ﻣﻊ�ﺯﻣﻼﺋﻚ

ﺗﻨﻈﻴﻢ�ﻭﻗﺘﻚ
ﻭﺍﺳ�ﺜﻤﺎﺭﻩ

ﺗﻮﻇﻴﻒ��ﻞ�ﻣﺎ��ﻌﻠﻤﺘﻪ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ���ﻣﺸﺮﻭﻋﻚ

ﺗﻄﺒﻴﻖ�ﻣﺎ��ﻌﻠﻤﺘﻪ���ﺪﻣﺔ
ﺍﳌﻮﺍﺩ�ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ�ﺍﻷﺧﺮﻯ

اخترإحدى تلك األهداف واكتب عنها بما ال يزيد عن سطرين وناقشها مع زمالئك .
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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آلية املشروع
يمكنك إنتاج مشروعك بشكل فردي أو ضمن مجموعة كمشروع متكامل بحيث ينجزكل فرد جزء من التصميم
ليتــم تصميــم منتــج رقمــي متكامــل يحــوي نمــاذج متحركــة تتوافــق مــع املشــروع املطلــوب وحســب فكــرة التصميــم
باســتخدام املهــارات املكتســبة خــال العــام الدرا�ســي.

أمثلة ملشاريع مقرتحة
يمكنــك عزيــزي املتعلــم تصميــم أي مشــروع مــن ابتــكارك ،وهنــاك العديــد مــن األمثلــة التــي يمكــن االســتعانة
بهــا لتحديــد فكــرة املشــروع:
حركــة املــرور.
حركــة قطــارات (ســكة حديــد).
املطــار وحركــة الطائ ــرات.
الب ــركان.
أحــد أجهــزة جســم اإلنســان( مثــال  :حركــة قلــب االنســان).
أي تصميــم مبتكــر يتــم اإلتفــاق عليــه مــع معلمــك.
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يمكنك استخدام بعض الكائنات الجاهزة في تصميم منتجك الرقمي وإضافة التأثيرات الحركية لها
للحصول على تصميم متكامل لفكرة املشــروع.

تتميزاألعمال بإتقانها..
ً
قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم( :إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه)
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ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ�ﻭ�ﺍﳌﻌﻠﻢ�ﻋﻨﺪ�ﺍ��ﺎﺟﺔ
ﺗﺠه���ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ�ﻭﺗﺠﻤﻴﻌهﺎ
�ﺣﺴﺐ�ﻓﻜﺮﺓ�ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ�.
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5
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مهارات اضافية قد تفيدك يف إنتاج مشروعك
استيـراد جزء من تصميم
يمكنك استيـراد جزء من ملف آخرإلى امللف باستخدام قائمة  Fileاالمر ،Appendحيث يظهر
صندوق محاورة ُي ْمكنك من تحديد امللف واختيارالكائن املطلوب نسخه.

نسخ تصميم من ملف آلخرأو في امللف نفسه
يمكنك نسخ تصميم في امللف نفسه أو من ملف آلخرباتباع الخطوات التالية :
 .1تحديد الكائن.
 .2الضغط على املفتاحين .Ctrl + c
 .3وضع املؤشرثالثي األبعاد في املكان املطلوب.
 .4الضغط على املفتاحين .Ctrl +v

إعادة تسمية الكائنات
لســهولة التعامــل مــع الكائــن املحــدد يمكنــك إعــادة تســميته بإحــدى الطــرق التالية:
من لوحة الخصائصبطاقة  objectكتابة االسم الجديد.
في الهيكل  :الضغط املزدوج على اسم الكائن < كتابة االسم الجديد.
في الهيكل  :من القائمة املختصرة للكائن  Rename كتابة االسم الجديد.

إضافة نص
يمكنــك إضافــة النصــوص للمشــروع باتبــاع الخطــوات التاليــة:
 .1قائمة   Addاألمر. Text
 .2االنتقال إلى وضع التعديل  Edit Modeواستخدام  Back Spaceملسح كلمة  Textثم كتابة النص.
الحظ  :يمكنك التحكم في النص وخصائصه كأي كائن آخر.

تقسيم وجه الكائن Mesh
يمكنك استخدام أداة  Knifeلتقسيم الكائن  meshبشكل تفاعلي عن طريق رسم خطوط أو حلقات
مغلقة باتباع الخطوات التالية :
 .1حدد الكائن وانتقل إلى وضع التعديل .Edit Mode
 .2في لوحة املفاتيح الضغط على مفتاح . K
أو من رف األدوات :

KnifeAdd  Mesh tools
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تشكيل الكائن من خالل التحكم بأجزاءه
يمكنك التحكم في أجزاء الكائن  Meshللحصول على شكل جديد بعد
تحديد الكائن واالنتقال بالتصميم إلى وضع التعديل  Edit Modeثم
اتباع الخطوات التالية :
 .1من شريط أدوات منصة العمل  :إلظهارأداة خيارات التحكم بأجزاء
ثم اختيار.Enable
الكائن يتم الضغط على
فتظهرقائمة بالخيارات املتاحة كما بالصورة
 .2الضغط على
املقابلة يختارمنها املستخدم حسب التصميم.
 .3اختيارأداة التحديد املناسبة وفق الجزء املطلوب تحديده (تحديد
نقطة/تحديد حافة/تحديد وجه).
 .4تحديد األجزاء املطلوب تحريـرها ،وعند تحريك مؤشرالفأرة تظهردائـرة(يمكن تكبيـرها وتصغيـرها
بدوران عجلة الفأرة) توضح األجزاء املتصلة بالجزء املحدد والتي ستتأثربعملية تحريـره (تغييـرموضع،
استدارة ،تحجيم .) ....

تصديـرامللف بامتداد Stl
يمك ـ ـنــك تص ــديـرامللـ ــف ب ــام ـ ــتداد  ، Stlفيتيح ادراج ـ ــه واستعـ ـ ــراضه بشكـ ــل ثـ ــالثي األبع ـ ـ ــاد في برام ـ ـ ــج
 Microsoft Office 2016من خالل تبويب Stl  Export File
ثم التعامل مع صندوق املحاورة لتحديد مكان حفظ امللف واسمه.
كما يمكن طباعته باستخدام برامج تتيح الطباعة ثالثية األبعاد

ادراج التصميم ثالثي األبعاد في برامج Microsoft Office 2016
يمكنك ادراج التصميم ثالثي األبعاد في أحد برامج حزمة Microsoft Office 2016الستخدامه في إعداد
التقاريـرأو العروض التقديمية وغيـرها باتباع الخطوات التالية:
3d Models  Insert
ثم التعامل مع صندوق املحاورة لتحديد مسارامللف واسمه.

يمكنك االستعانة بمصادر التعلم
التالية لتعزيزمشروعك
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التقييم الذاتي للمشروع
تساعدك عملية التقييم الذاتي ملشروعك أثناء التنفيذ على تطويـره للوصول إلى أفضل منتج.
تأكد أن مشروعك يتضمن املهارات املطلوبة .
قارن بين مهارات مشروعك و املهارات بالجدول التالي:

م

املهاراة

1

التأثيـرات الحركية
Animation
( اختر إثنين من
التأثيرات الحركية
ونوع واحد من
املحاكاة )

2

القيود

3

إضافة صوت

4

إضافة الفيلم كنسيج

5

التصديـركفيلم

مهارات يتم االختيارمنها
التأثيـرالحركي /املوضع .Location
التأثيـرالحركي /االستدارة .Rotation
التأثيـرالحركي /التحجيم . Scaling
التأثيـرالحركي  /الخامة .Material
التأثيـرالحركي ُّ
/تحول األشكال .Shape Key
محاكاة القماش. Cloth
محاكاة الدخان .Smoke
قيد مسارالحركة Follow Path Constraint
قيد تتبع كائن Track To Constraint
ربط الكائنات
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تم تطبيق املهارة
باملشروع
ال
نعم
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التغذية الراجعة
إن االستعانة برأي معلمك وزمالئك في مشروعك يجعل تصميمك يظهرفي أفضل صورة كما أن تواصلك الفعال
مــع اآلخريــن وتقبلــك الـرأي اآلخــر،النقــد البناء،حســن االســتماع والتعبي ــرعــن الـرأي ستســهم فــي بنــاء شــخصيتك
وإكســابك خب ــرات اضافيــة فــي التواصــل الفعــال مــع اآلخريــن ،تقبــل الـرأي اآلخــر ،والنقــد البنــاء ،حســن االســتماع
والتعبي ــرعــن الـرأي.
اكتب ماذا استفدت من مالحظات معلمك وزمالئك لتطويـرمشروعك:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

املنتج النهائي
بعد االنتهاء من املشروع :

ناقش وحدد التالي:
إذا كنــت تعمــل ضمــن مجموعــة اتفــق مــع بقيــة األعضــاء حــول آليــة تجميــع التصاميــم وتصدي ــرها فــي فيلــم
واحــد ،ويمكنــك تطبيــق ذلــك باتبــاع الخطــوات التاليــة بعــد إنشــاء ملــف جديــد :
في خط الزمن أو ّ
محرر األفالم انتقل إلى اإلطاراملطلوب إضافة الفيلم عنده:
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في ّ
محرر األفالم  ،Video Sequence Editorاخترمن قائمة  Addاألمر Movieوالحظ ظهور صندوق
املحاورة:

ّ
حدد مكان واسم ملف الفيديو املطلوب واضغط على زر :Add Movie Strip

مكان الفيلم
اسم الفيلم
اضغط على الزر بعد تحديد مكان واسم امللف
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الحـظ
ِ

ّ
 تمت إضافة ملف الفيديو في ّمحرر األفالم  ،Video Sequence Editorحيث يمكنك التحكـم في موضعه
مستخدما

.

-تم فصل الصوت عنه في محرر األفالم بحيث يمكن التحكم بخصائص كل منهما على ِحده،

للتحكم في املدة الزمنية مللف الفيديو ضع مؤشرالفأرة عند محرر األفالم واضغط
اليمين والحظ ظهور لوحة الخصائص.
قناة ملف الفيديو

إطاربداية تشغيل الفيديو

للتحكم في املدة الزمنية مللف الفيديو
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أو

في جهة

الوحدة الثالثة :املنتجات الرقمية

 كرر الخطوات السابقة إلضافة الفيلم الخاص بكل تصميم . لحذف الفيلم في محرر الفيديوحدده بالضغط عليه بالزر األيمن للفأرة ثم Delواضغط  Erase Stripsمن الرسالة
آلية توثيق املشروع بالوسائل املتاحة( تقريـر ،عرض تقديمي .)...
طريقــة نشــراملشــروع وتبادلــه مــع االخريــن بنشــره علــى مدونتــك التــي أنشــأتها فــي الصــف الســابع  ،أحــد مواقــع
التواصــل االجتماعــي  ،ارســاله بالبريــد االلكترونــي أو تبادلــه مــع زمالئــك عبــرشــبكة املختبــر.

ناقش معلمك في :
موعد عرض مشروعك.
الطريقة األنسب لتسليم املنتج الرقمي النهائي.
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ماذا استفدت؟

1

وظفت املهارات الحاسوبية املكتسبة في تنفيذ مشروعي.

2

مشروعي يخدم مجاالت دراسية وقيم تربوية ومجاالت حياتية.
ّ
قيمت مشروعي بشكل ذاتي وموضوعي.

4

عرضت مشروعي أمام زمالئي وتقبلت آراءهم برحابة صدر.
ّ
عدلت مشروعي بما يناسب املالحظات التي تم تقديمها لي.

3

5

شــاركت مشــروعي مــع اآلخريــن مــن خــال وســيلة أو أكثــر مــن الوســائل
التاليــة وغي ــرها:
• شبكة االنترنت .
6

• املدونات مثل .WordPress
• شــبكات التواصــل االجتماعــي مثــلInstagram, Snapchat, Twitter,
.WhatsApp ,Facebook
• البريد االلكتروني .Email
• شبكة املختبر.

7

اســتعنت بزمالئي ومعلمي ،وقدمت املســاعدة لزمالئي عند الحاجة.

8

شــاهدت مشــاريع زمالئــي وأبديــت مالحظاتــي بإيجابيــة وموضوعيــة.
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املصطلحات الواردة بالكتاب
اللغة العربية
التأثيـرات الحركية
خط الزمن
اإلطار
اإلطاراألسا�سي
اإلطارالحالي

اللغة االنجليزية
Animation

محرر اإلطارات األساسية

Dope Sheet

Timeline

قائمة طرق تحريـرالعرض

Editor Type

بطاقة القيود

Constraints

قيد مسارالحركة

Follow Path
Constraint

Frame
Keyframe
Current Frame

إطاربداية العرض

Start

إطارنهاية العرض

End

معدل عرض اإلطارات في
الثانية الواحدة

Frame Per Second
)(Fps

زر تحديد عدد اإلطارات

Frame Rate

التأثيـرالحركي/املوضع
إضافة إطارأسا�سي
قائمة الكائن Object

Location
Insert Keyframe
Object

التأثيـرالحركي /االستدارة

Rotation

التأثيـرالحركي /التحجيم

Scaling

التأثيـرالحركي  /املوضع واالستدارة
جزء إلضافة مفتاح ّ
تحول

LocRot

الشكل
التأثيـرالحركي /الخامة
مفتاح ُّ
تحول الشكل

نسبة اكتمال شكل الكائن أثناء
ُّ
تحوله
مفتاح الشكل األسا�سي
حذف جميع اإلطارات
األساسية

اللغة العربية

اللغة االنجليزية

Shape Keys
Material
Shape Key
Value
Basis
Clear Keyframes

قيد تتبع كائن
مجموعة العالقات
مجموعة التتبع
ُّ
مجموعة
التحول  /التغيـر
مجموعة تتبع الحركة
كائن املسار
ُّ
التحوالت الناتجة
مفتاح لرصد
من الشكل Basis
لرسم مسارحر في وضع
التعديل Edit Mode
مسارمفتوح بخمس نقاط على
خط مستقيم

Track To Constraint
Relationship
Tracking
Transform
Motion Tracking
Curve
Key1
Draw Curve
Path

مساردائـري بثمانية نقاط

Nurbs Circle

مسارمنحني بأربعة نقاط

Nurbs Curve

مساردائـري بأربعة نقاط

Circle

مسارمنحني بنقطتين

Bezier

إضافة قيد من مجموعات
القيود على الكائن املحدد
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Add Object
Constraint

اللغة العربية
جزء الهدف

اللغة العربية

اللغة االنجليزية
Target

عدد مرات التقسيم

الكائن الهدف

Target Object

بطاقة معلومات الكائن

زر التحريك

Animate Path

زر إسناد

بطاقة الكائن Object
ُّ
جزء
التحول  /التغيـر
جزء املوضع
خيارتتبع املسار

Object
Transform
Location
Follow Curve

لألمام

Forward

لألعلى

Up

كائن فارغ

Empty

السطح

Surface

نحو
املحاكاة

To
Simulation

محاكاة القماش

Cloth

محاكاة السوائل

Fluids

محاكاة الدخان

Smoke

محاكاة املجسمات
كائن الريح
مجموعة نقطية
وضع التعديل

Rigid Body
Wind
Vertex Group
Edit Mode

وضع الكائن

اللغة االنجليزية
Number Of Cuts
Data
Assign
Object Mode

الجودة

Quality

السرعة

Speed

الكتلة

Mass

تثبيت املجموعة النقطية

Pinning

القوة

Strength

نطاق انتشارالدخان

Domain

مصدرتدفق الدخان

Flow

محاكاة التصادم
نوع التدفق
التأثيـرات السريعة
محرر األفالم
بطاقة التصديـر /التقاط صورة

Collision
Flow Type
Quick Effects
Video Sequence
Editor
Render

جزء أبعاد الفيلم

Dimensions

جزء دقة الفيلم

Resolution

جزء املخرجات

Output

التشفيـر /الترميز

Encoding

قائمة الكائنات Mesh

Mesh

رموز ملف الصوت

Audio Codec

األمرحافة

Edge

زر التصديـركفيلم

Animation

األمر تقسيم

Subdivide
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ومؤشرالفأرة في منصة العمل
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املصـــادر
موقع برنامج بلندرالرسميWww.blender.org
موقع وكالة االنباء الكويتية كونا www.kuna.net.kw
موقع زووم عالتقنية www.zoomtaqnia.com
موقع شركة نفط الكويت www.Kockw.com
تقريـراستراتيجية اليونسكو للتعليم ٢٠٢١ - ٢٠١٤
املوقع الرسمي للنادي البحري الريا�ضي الكويتي WWW.Kssclub.com
موقع منظمة الصحة العاملية www.who.int
جريدة االنباء الكويتية https://www.alanba.com.kw
النادي العلمي الكويتي http://www.ksclub.org

